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 المقدمة
 
 

وشركتنا مستمرة بتق�ديم أفض�ل مال�ديها م�ن خ�دمات لجمه�ور الم�واطنين وشركتنا مستمرة بتق�ديم أفض�ل مال�ديها م�ن خ�دمات لجمه�ور الم�واطنين   ننالسنوالسنو  مرمرتت
والمستفيدين من خدمات التأمين ، وتحقق انجازأ تلو االخر في اس�تقطاب االم�وال ، فق�د والمستفيدين من خدمات التأمين ، وتحقق انجازأ تلو االخر في اس�تقطاب االم�وال ، فق�د 

فاق�ت المتوق�ع بكثي�ر فاق�ت المتوق�ع بكثي�ر   أرقام�اأرقام�اعاماَ للتأمين الجماعي بكل فخر حيث حقق عاماَ للتأمين الجماعي بكل فخر حيث حقق   ۲۰۱۲۲۰۱۲كان عام كان عام 
ة لالنش�طة االقتص�ادية ة لالنش�طة االقتص�ادية وب�وب�ين مليار دينار وقد تم ذلك بفضل المتابع�ة الدؤين مليار دينار وقد تم ذلك بفضل المتابع�ة الدؤثثفقد تجاوز الثالفقد تجاوز الثال

لتعاق�د م�ع المص�ارف الحكومي�ة وص�ندوق االس�كان للت�أمين عل�ى لتعاق�د م�ع المص�ارف الحكومي�ة وص�ندوق االس�كان للت�أمين عل�ى اافي العراق ، حي�ث ت�م في العراق ، حي�ث ت�م 
) مليار دينار ) مليار دينار ۱۱۱۱منوحة للموظفين لغرض االسكان وكانت الحصيلة اكثر من (منوحة للموظفين لغرض االسكان وكانت الحصيلة اكثر من (القروض الالقروض ال

) ) ٥٥لس�يارات للم�واطنين بأقس�اط تج�اوزت (لس�يارات للم�واطنين بأقس�اط تج�اوزت (، كما وفرت الشركة غط�اءاَ لت�أمين ق�روض ا، كما وفرت الشركة غط�اءاَ لت�أمين ق�روض ا
ش�هدت تط�وراَ واض�حا ف�ي االداء ش�هدت تط�وراَ واض�حا ف�ي االداء مليارات دينار، هذا إضافة الى التأمينات االخ�رى الت�ي مليارات دينار، هذا إضافة الى التأمينات االخ�رى الت�ي 

ر إحتفاظه�ا م�ن االعم�ال داخ�ل الس�وق ر إحتفاظه�ا م�ن االعم�ال داخ�ل الس�وق ييوفي الحصيلة المالية ، وتسعى الشركة الى تطووفي الحصيلة المالية ، وتسعى الشركة الى تطو
م�ن االعم�ال م�ن االعم�ال   الخط�ار الكبي�رة تس�توعب الكثي�رالخط�ار الكبي�رة تس�توعب الكثي�رااعادة عادة إلإلالعراقي وكذلك البحث عن اسواق العراقي وكذلك البحث عن اسواق 

 تأمينها .تأمينها .  لم يجرلم يجرالتي مازالت بكرأ التي مازالت بكرأ 
 
 

 … ومن هللا التوفيق
 
 

 
 
 

 سينحصادق عبد الرحمن                                       
 رئيس مجلس االدارة                                        

 المدير العام                                         
 
 
 
 
 
 



                                

 
 

۲ 

 
 المالية وزارة 

 شركة التامين العراقية العامةشركة التامين العراقية العامة
 

 ))  ۲۰۱۲۲۰۱۲نشاط الشركة لعام ( نشاط الشركة لعام (   خالصةخالصة
 
 

يبلغ راس مال الشركة االسمي والمدفوع  مليار دينار عراقي استنادا الى ق�انون تنظ�يم اعم�ال الت�امين يبلغ راس مال الشركة االسمي والمدفوع  مليار دينار عراقي استنادا الى ق�انون تنظ�يم اعم�ال الت�امين  -۱۱
 ..  ۲۰۰٥۲۰۰٥)لسنة )لسنة   ۱۰۱۰رقم (رقم (

) منه�ا ف�ي ) منه�ا ف�ي   ٦٦((  ،،فرع�ا موزع�ة ب�ين بغ�داد والمحافظ�اتفرع�ا موزع�ة ب�ين بغ�داد والمحافظ�ات  ۱۹۱۹تتالف الشركة من خمسة عشر قسما ولها تتالف الشركة من خمسة عشر قسما ولها  -۲۲
 )في المحافظات.)في المحافظات.۱۳۱۳بغداد و(بغداد و(

) مليون دينار (ثالثة واربعون ملي�اراً وثالثمائ�ة ) مليون دينار (ثالثة واربعون ملي�اراً وثالثمائ�ة ٤۳۳٥٤٤۳۳٥٤بلغت االقساط المتحققة للشركة خالل السنة (بلغت االقساط المتحققة للشركة خالل السنة ( -۳۳
% ع��ن المخطط��ة ل��نفس الس��نة وبزي��ادة نس��بتها % ع��ن المخطط��ة ل��نفس الس��نة وبزي��ادة نس��بتها ۹۷۹۷وأربع��ة وخمس��ون ملي��ون دين��ار ) بزي��ادة نس��بتها وأربع��ة وخمس��ون ملي��ون دين��ار ) بزي��ادة نس��بتها 

 ..  للسنة السابقةللسنة السابقة% عن المتحقق % عن المتحقق ۷٦۷٦
) مليار دينار ( سبعة عشر ملياراً وسبعمائة واحدى وعشرون مليون دين�ار ) ) مليار دينار ( سبعة عشر ملياراً وسبعمائة واحدى وعشرون مليون دين�ار ) ۱۷۷۲۱۱۷۷۲۱كه (كه (دفعت الشردفعت الشر -٤٤

) مستحقاً لمختلف انواع الت�أمين ، وه�ي اكث�ر م�ن التعويض�ات المتوقع�ة بنس�بة ) مستحقاً لمختلف انواع الت�أمين ، وه�ي اكث�ر م�ن التعويض�ات المتوقع�ة بنس�بة ٥۹٤٤٥۹٤٤كتعويضات لـ (كتعويضات لـ (
 % .    % .    ۹٦۹٦بنسبة بنسبة   للسنة السابقةللسنة السابقة% واكثر من التعويضات المدفوعة % واكثر من التعويضات المدفوعة ٦۱٦۱

لت�أمين الص�حي لت�أمين الص�حي ، ا، اياةياةـ�ــ�ـامين ه�ي : الت�امين الف�ردي والجم�اعي عل�ى الحامين ه�ي : الت�امين الف�ردي والجم�اعي عل�ى الحتزاول الشركة عدة انواع م�ن الت�تزاول الشركة عدة انواع م�ن الت� -٥٥
 التكميلي ،بحري/ بضائع ،الحريق ، الهندسي،حوادث عامة،المسؤولية المدنية التكميلي ،بحري/ بضائع ،الحريق ، الهندسي،حوادث عامة،المسؤولية المدنية   ياراتياراتــالجماعي ، السـالجماعي ، السـ

) اناث.ومن ) اناث.ومن ۱۹۰۱۹۰) ذكور() ذكور(  ۱۹٤۱۹٤) موظف بين اداري وفني منهم () موظف بين اداري وفني منهم (  ۳۸٤۳۸٤يبلغ عدد العاملين في الشركة (يبلغ عدد العاملين في الشركة ( -٦٦
) منتس���ب ) منتس���ب   ۳۹۳۹بزي���ادة (بزي���ادة (موظ���ف موظ���ف ) )   ۳٤٥۳٤٥ك���ان (ك���ان (  لس���نة الس���ابقةلس���نة الس���ابقةااع���دد الع���املين ف���ي ع���دد الع���املين ف���ي الج���دير بال���ذكر ان الج���دير بال���ذكر ان 

 ..  ۲۰۱۱۲۰۱۱سنة سنة % عن % عن ۱۱۱۱وبنسبةوبنسبة
اح���دى وعش��رون  ملي���ار اح���دى وعش��رون  ملي���ار ) ملي��ون دين��ـار ( ) ملي��ون دين��ـار (   ۲۱٦٥۳۲۱٦٥۳((    ۲۰۱۲۰۱۲۲  لس���نةلس���نةبل��غ حج��م المب���الغ المس��تثمرة بل��غ حج��م المب���الغ المس��تثمرة  -۷۷

% ع�ن % ع�ن ۳۰۳۰% عن المخطط وبزيادة نس�بتها % عن المخطط وبزيادة نس�بتها ۳۳وستمائة وثالثة  وخمسون مليون دينار) بزيادة نسبتها وستمائة وثالثة  وخمسون مليون دينار) بزيادة نسبتها 
 .  .    ۲۰۱۱۲۰۱۱//  سنةسنةمتحقق لمتحقق لالال

 ..السنة السابقةالسنة السابقةعن عن % ) % ) ٤٤استطاعت الشركة زيادة العائد على االستثمار بنسبة (استطاعت الشركة زيادة العائد على االستثمار بنسبة ( -۸۸
  ور الــ��ـشركةور الــ��ـشركةـــــ��ــــــ��ـ% ) وه��ي نس��بة جي��دة ت��دل عل��ى تطـــ% ) وه��ي نس��بة جي��دة ت��دل عل��ى تطـــ  ٤۱۷٤۱۷بلغ��ت نس��بة الم��الءة المالي��ة للش��ركة (بلغ��ت نس��بة الم��الءة المالي��ة للش��ركة ( -۹۹

 ..  ادائها ادائها وتحسن وتحسن 
تق��ديم تق��ديم   تس��اعدها ف��ي تس��اعدها ف��ي   ةةالقادم��القادم��  س��نةس��نةوادخ��ال ان��واع ت��أمين جدي��دة ف��ي الوادخ��ال ان��واع ت��أمين جدي��دة ف��ي الته��دف الش��ركة اج��راء توس��عات ته��دف الش��ركة اج��راء توس��عات  -۱۰۱۰

وستباشر باعمال الت�أمين التك�افلي بع�د اكم�ال وستباشر باعمال الت�أمين التك�افلي بع�د اكم�ال   للزبائن والوقوف بقوة في السوق العراقيةللزبائن والوقوف بقوة في السوق العراقية  خدمات جيدةخدمات جيدة
   ..بهبه  االجراءات التنظيمية له حيث سبق وحصلت الموافقة على االكتتاباالجراءات التنظيمية له حيث سبق وحصلت الموافقة على االكتتاب
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 وزارة المالية 
 شركة التامين العراقية العامة

                                                                                              
 
 
 ۲۰۱۲/ لسنةالتقرير السنوي 

 
  اوال   معلومات عامةاوال   معلومات عامة

 
 Profile & History                                        ـ تاسيس الشركةـ تاسيس الشركة  أأ          

 
         

) لس��نة ) لس��نة ۳۱۳۱جاري��ة رق��م (جاري��ة رق��م (اس��تنادا إل��ى ق��انون الش��ركات التاس��تنادا إل��ى ق��انون الش��ركات الت    ۱۹٥۹۱۹٥۹/ /   ۱۰۱۰//۱٤۱٤تأسس��ت الش��ركة ف��ي تأسس��ت الش��ركة ف��ي             
ف��ي بغ��داد كش��ركة أهلي��ة باس��م (ش��ركة الت��أمين العراقي��ة) تم��ارس جمي��ع أن��واع الت��أمين وإع��ادة ف��ي بغ��داد كش��ركة أهلي��ة باس��م (ش��ركة الت��أمين العراقي��ة) تم��ارس جمي��ع أن��واع الت��أمين وإع��ادة   ۱۹٥۷۱۹٥۷

ت�م تأميمه�ا بموج�ب ق�رارات ت�أميم الش�ركات وتخصص�ت بأعم�ال الت�أمين عل�ى ت�م تأميمه�ا بموج�ب ق�رارات ت�أميم الش�ركات وتخصص�ت بأعم�ال الت�أمين عل�ى   ۱۹٦٤۱۹٦٤التأمين، في ع�ام التأمين، في ع�ام 
ف�ي الس�وق العراقي�ة ف�ي حين�ه، ف�ي ف�ي الس�وق العراقي�ة ف�ي حين�ه، ف�ي الحياة ونقلت أليها محافظ جميع الشركات األجنبية والعربي�ة العامل�ة الحياة ونقلت أليها محافظ جميع الشركات األجنبية والعربي�ة العامل�ة 

) الخاص بالغأء التخص�ص والس�ماح للش�ركة مج�دداً بمزاول�ة جمي�ع ) الخاص بالغأء التخص�ص والس�ماح للش�ركة مج�دداً بمزاول�ة جمي�ع ۳۹۲۳۹۲صدر القرار رقم (صدر القرار رقم (  ۱۹۸۸۱۹۸۸عام عام 
أن��واع الت��أمين وباش��رت باالكتت��اب بأعم��ال ت��أمين الس��يارات التكميل��ي والبح��ري ـ البض��ائع والحري��ق أن��واع الت��أمين وباش��رت باالكتت��اب بأعم��ال ت��أمين الس��يارات التكميل��ي والبح��ري ـ البض��ائع والحري��ق 

ركات العام�ة ال�ذي ف�تح للش�ركة أبواب�اً ركات العام�ة ال�ذي ف�تح للش�ركة أبواب�اً ص�در ق�انون الش�ص�در ق�انون الش�  ۱۹۹۷۱۹۹۷والحوادث المتنوعة والهندسي، في عام والحوادث المتنوعة والهندسي، في عام 
) الخ�اص بتنظ�يم أعم�ال ) الخ�اص بتنظ�يم أعم�ال ۱۰۱۰القانون رقم (القانون رقم (  ۲۰۰٥۲۰۰٥واسعة من أجل المنافسة والتطوير، كما صدر في عام واسعة من أجل المنافسة والتطوير، كما صدر في عام 

التأمين والذي بموجبه تم تنظيم عمل شركات التأمين في ظ�ل االقتص�اد الح�ر والمنافس�ة، ته�دف الش�ركة التأمين والذي بموجبه تم تنظيم عمل شركات التأمين في ظ�ل االقتص�اد الح�ر والمنافس�ة، ته�دف الش�ركة 
ل نشر الوعي الت�أميني ب�ين أف�راد المجتم�ع وم�ا يحقق�ه م�ن ل نشر الوعي الت�أميني ب�ين أف�راد المجتم�ع وم�ا يحقق�ه م�ن إلى المساهمة في التنمية االقتصادية من خالإلى المساهمة في التنمية االقتصادية من خال

 نمو في وثائق التأمين المسوقة واإليرادات المتحققة منها.نمو في وثائق التأمين المسوقة واإليرادات المتحققة منها.
 
 
 
 
 Capital                                                                                  ب ـ راس مال الشركةب ـ راس مال الشركة  
 

ناداً ال�ى ق�انون ناداً ال�ى ق�انون يبلغ رأسمال الشركة االسمي والمدفوع مليار دينار عراقي بعد أن تمت زيادته أس�تيبلغ رأسمال الشركة االسمي والمدفوع مليار دينار عراقي بعد أن تمت زيادته أس�ت    
ي ي ــ�ـــ�ـفف  ٤۱۲۱٤۱۲۱ونش�ر ف�ي الوق�ائع العراقي�ة بع�ددها الم�رقم ونش�ر ف�ي الوق�ائع العراقي�ة بع�ددها الم�رقم   ۲۰۰٥۲۰۰٥) لس�نة ) لس�نة ۱۰۱۰تنظيم أعم�ال الت�أمين رق�م (تنظيم أعم�ال الت�أمين رق�م (

فت الي�ه لالكتت�اب بأعم�ال الت�أمين االس�المي التك�افلي ليص�بح اجم�الي فت الي�ه لالكتت�اب بأعم�ال الت�أمين االس�المي التك�افلي ليص�بح اجم�الي ييومليار دينار أض�ومليار دينار أض�  ۲۰۰۹۲۰۰۹/ / ٥٥/ / ۱۱۱۱
) ملي��ار دين��ار حس��ب ) ملي��ار دين��ار حس��ب ۳٦۳٦د ع�ن (د ع�ن (، ه��ذا إض��افة ال��ى إجم�الي اص��ول تزي��، ه��ذا إض��افة ال��ى إجم�الي اص��ول تزي��رأس الم�ال ملي��اري دين��ار عراق�ي رأس الم�ال ملي��اري دين��ار عراق�ي 

الخاص��ة بالح��د االدن��ى ل��رأس الم��ال الخاص��ة بالح��د االدن��ى ل��رأس الم��ال   ۲۰۱۲۲۰۱۲) لس��نة ) لس��نة ۱٥۱٥القيم��ة الدفتري��ة . واس��تناداَ ال��ى التعليم��ات رق��م (القيم��ة الدفتري��ة . واس��تناداَ ال��ى التعليم��ات رق��م (
، ت��م مفاتح��ة االمان��ة العام��ة لمجل��س ، ت��م مفاتح��ة االمان��ة العام��ة لمجل��س   ۲۰۱۲۲۰۱۲//٥٥//۲۱۲۱ف��ي ف��ي   ٤۲۳۹٤۲۳۹والمنش��ورة ف��ي الوق��ائع العراقي��ة الع��دد والمنش��ورة ف��ي الوق��ائع العراقي��ة الع��دد 

 ر.ر.مليارات دينامليارات دينا  سبعةسبعةالوزارء لزيادة رأس مال الشركة الى الوزارء لزيادة رأس مال الشركة الى 
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 Organizational Structure                          الهيكـل التنظيمـيالهيكـل التنظيمـيـ  ـ  جج
 

             
 

 
 
 
 
 

 
           

 
 
 

                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 مجلس االدارة

 المدير العام

القســم 
 االداري

 

 القسـم المـالـي
 

قسم  الرقابة 
 الداخلية

 

قســـم 
 التسويـق

 
 

 الفــنـــي القســم

 قسم السيارات

قسم احلريق 
 واحلوادث

 

 القسم البحري  

 قسم خدمة الوثائق
 

 بغـداد خـارج

 فــرع الكاظمية
 

 فــرع الكــرخ

فـرع 
 نينوى

فـرع بغداد 
 الجـديـدة

 فرع كركوك

 فرع بـابـل
 

 فرع ديالى

 فرع واسط

 فرع الرصافة

 فــرع االعظمية

 قـســـم
 احلاسبة االلكرتونية

 اقسام الشركة
 

قسم التخطيط 
 والمتابعـة

 
 

 داخل بغداد
 

 قســم االصـدار
 

 فــرع السعدون

 قسم االستثمار

 فرع االنبار

 فـرع ميسان

 فروع الشركة
 

فـرع 
 كربالء

فـرع 
 لنجفا

فـرع 
 القادسية

 فـرع المثنى

        فرع 
 ذي قار

 فـرع

 قـســـم البصرة
 التامني اجلماعي

 القسم القانوين
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 Board of Directors                                              )  مجلس االدارة)  مجلس االدارة۱۱
 

 
) لس�نة  ) لس�نة  ۲۲۲۲في الشركة ويتألف بموجب قانون الش�ركات العام�ة رق�م(في الشركة ويتألف بموجب قانون الش�ركات العام�ة رق�م(  شريعيةشريعيةوهــــو أعلى سلطة توهــــو أعلى سلطة ت  

 -من كل من السادة: من كل من السادة: ۱۹۹۷۱۹۹۷
 

 المنصب االعضاء االسم
 صادق عبد الرحمن حسين

 
 المدير العام اإلدارة جلسرئيس م

ن ذوي الخبرة عضـو م  ةسعيد عـباس  مرز
 واالختصاص

 مدير عام متقاعد

عضو من ذوي الخبرة  كريم يونس كاظم
 واالختصاص

 استاذ مساعد

 شذى عبدالهادي هاشم
 

 مدير أقدم و بالتعيينعض

 عضو بالتعيين علي خلف غزالعلي خلف غزال
 

 مدير أقدم

 عيينعضو بالت فائزة سلمان ابراهيمفائزة سلمان ابراهيم
 

 مدير

 عضو بالتعيين اعتقاد خضير عمراناعتقاد خضير عمران
 

 مدير

 عضو باالنتخاب أنغام راهي عبد الواحدأنغام راهي عبد الواحد
 

 مستشار قانوني مساعد

 عضو باالنتخاب لمياء فاضل وهيبلمياء فاضل وهيب
 

 مدير أقدم

 عضو احتياط يوسفيوسفجبار حمدان جبار حمدان 
 

 مدير أقدم

 عضو احتياط فلایر سالم عباسفلایر سالم عباس
 

 مدير

 
 
 



                                

 
 

٦ 

 
 tments Of the CompanyThe Depar      )اقسام الشركة۲
 

يتألف مركز الشركة من خمسة عشر قسما  يتولى المدير العام عن طريقها إدارة شؤون الشركة 
 -وممارسة اإلشراف والتوجيه وهــي كل من :

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 عنوان الوظيفة االســـــم قسمال

 مدير أقدم عباس شهيد هادي ـــقــــويـســــتـال

 مدير أقدم العلي خلف غز ـارــمـــثـــتـاالس

 مديرأقدم شذى عبد الهادي هاشم التخطيط والمتابعـة

 مستشار قانوني أنغام راهي عبد الواحد يـــــونـــانــقــال
 مساعد

 مدير اقدم عبد السادة محمد سلمان  الحريق والحوادث

 سفوجبار حمدان ي التامين الجماعي
 

 اقدم مدير
 

 مديرأقدم  قيس علي حسين  ـقــائـوثــة الـدمـخ

 أقدم مدير   عبد العزيز نسرين عبد المجيد ـيـــــــنــــفــال

 أقدم مدير لمياء فاضل وهيب    ـدارــــــــاالصـ

 مدير اعتقاد خضير عمران  االداري

 فلایر سالم عباس الرقابـة الداخليـة
 

 مدير
 

 مدير  فائزة سلمان ابراهيم ـــــيـــالــمــال

 مدير ماجدة سادة حسين ــاراتــــــــيــسـال

 معاون مدير صبرية مرشد باشا ريــــلتأمين البحـا

 مبرمج اقدم نغم طارق محمود الحاسبة االلكترونية



                                

 
 

۷ 

  of the company BranchesThe) الفروع الجغرافية  ۳
 ة عشر فرعا  في مركز كل محافظة منوعددها تسعة عشر فرعا  ستة منها في بغداد و ثالث 

 محافظات القطر وكما في الجدول ادناه .  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 الفرع
 

 عنوان الوظيفة المــــديـــر

 معاون مدير سميرة عبود صادق رصـــــافــــةفرع الـ
 رئيس منتجين أقدم ستار مكي رعد فرع الـكــــرخ

 معـــاون مدير نجوى عوديشوداود  فرع الــسعــدون
 معـــاون مدير ايمان صافي صالح لكـاظـمــيةفرع ا

 مالحـــــظ باسم معلة حسين فرع االعـظـمـيـة
 مالحـــــظ ثامر محمد عبد الكريم فرع بغـداد الجديـدة

 مديــــر أقدم عبد الرسول عباس مرزة فرع النجف االشـرف
 مــــــدير  نعمة مشعل عبد سلطان فرع  كـربالء المقدسة

 معـــاون مدير عروبة فيصل مروان ادســـيةفرع  الق
 مـــدقق أقدم سعاد نعمة عجيل فرع  ذي قــــار

 مدقـــق أقدم يحيى عباس ابراهيم فرع االنـــبـار
 رئيس مالحـظين سامر عبدالملك محمد صالح فرع نـيـنــوى

 رئيس مالحـظين ثائر عبد الحسين محسن فرع مــيســـان 
 رئيس مالحـظين ريم صالح حمودك فرع الـمـثـــنى
 رئيس مالحـظين شيرين مهدي محمد جواد فرع ديـــالــى
 منتـــج أقدم محمد الزم عذاب فرع واســــط
 منتـــج أقدم  يرمحمدبهـاء زهـ فرع بــابـــل

 مـــالحـظ وسام محمد موسى فرع البــصــرة 

 مــالحــظ علي محمود جمال فرع كـركـــوك



                                

 
 

۸ 

                   Manpower          د ) القوى العاملة د ) القوى العاملة 
 

) موظ�ًف م�وزعين عل�ى المس�تويات اإلداري�ة والفني�ة ) موظ�ًف م�وزعين عل�ى المس�تويات اإلداري�ة والفني�ة   ۳۸٤۳۸٤  يبلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة (يبلغ إجمالي عدد العاملين في الشركة (              
                    )  إن�����اث، والج�����دول الت�����الي يب�����ين تط�����ور الق�����وى العامل�����ة لألع�����وام )  إن�����اث، والج�����دول الت�����الي يب�����ين تط�����ور الق�����وى العامل�����ة لألع�����وام   ۱۹۰۱۹۰) ذك�����ور و () ذك�����ور و (۱۹٤۱۹٤  ((    م�����نهمم�����نهم

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

 ) ۱جدول رقم ( 
 تطور القوة العاملة اإلجمالية والفعلية والتسرب

 
 

 السنة
عدد الموظفين 

 اإلجمالي
نسبة 

 التغيير %
عدد الموظفين 
 خارج قوة العمل

عدد الموظفين   
 الفعلي

 نسبة
 التغيير %

 نسبة
 التسرب%

 ۱۳،۲ ـــــ ۲۸۹ ٤٤ ـــــ ۳۳۳ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۳۰۰ )۱۰،۰( ۳٦ ۲٦٤ )۸،۳( ۱۲،۰ 
۲۰۱۰ ۳۳۱ ۱۰٫۰ ۱۰ ۳۲۱ ۲۲ ۳ 
۲۰۱۱ ۳٤ ٤٥% ۱۰ ۳۳٤ ٥% ۳% 
۲۰۱۲ ۳۸٤ ۱۱ ٥ ۳۷۹ ۱۳% ۱% 

 
 

) موظفا اثناء السنة وذلك من خالل سد الشواغر المتوفرة ٤۸ارتفع العدد االجمالي بعد تعيين واعادة التعيين (
 .في المالك
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۹ 

 
 

   Training & Developing  ) التدريب والتطوير هـ
 

        
) موظفا في البرامج التدريبية المنفذة من قبل مركز  ۱۳۳  اما بالنسبة لتدريب الموظفين فقد تم تدريب (  

والجدول التالي يبين  المالية والمراكزالتدريبية االخرى الي والمحاسبي التابع الى وزارةـــــــالتدريب الم
 في الشركة... طور التدريب لالعوام الخمسة االخيرة ونسبة المتدربين الى اجمالي القوة العاملةت
  

 
 )۲جدول (

 مقارنة المتدربين بالقوة العاملة لالعوام الخمسة االخيرة
 

 
 السنة

عدد الموظفين 
 اإلجمالي

عدد 
 المتدربين

نسبة عدد المتدربين 
 الى االجمالي

نسبة التغيير 
 للتدريب

 ـــــ % ۱۳ ٤٥ ۳۳۳ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۳۰۰ ٤٦ ۱٥ % ۱ % 
۲۰۱۰ ۳۳۱ ٤۳ ۱۳ % ۷ % 
۲۰۱۱ ۳٤٥ ۷۷ ۲۲% ۷۹% 
۲۰۱۲ ۳۸٤ ۱۳۳ ۳٥% ۷۳% 

 
 
 

 

عدد المتدربين لالعوام 2012-2008
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۱۰ 

 ثانيا : المؤشرات العامة عن اداء الشركة
 The achievement of objectives         : أ )) مدى تحقيق أالهداف    
 

اهمة ف�ي التنمي�ة االقتص�ادية ع�ن طري�ق ت�وفير الحماي�ة التأميني�ة ألف�راد اهمة ف�ي التنمي�ة االقتص�ادية ع�ن طري�ق ت�وفير الحماي�ة التأميني�ة ألف�راد تهدف الشركة إلى المس�تهدف الشركة إلى المس�                    
المجتمع وتشجيع االدخار وكذلك توظيف المدخرات واألموال في أوجه االستثمار المتاحة، بمعنى أخر ف�ان المجتمع وتشجيع االدخار وكذلك توظيف المدخرات واألموال في أوجه االستثمار المتاحة، بمعنى أخر ف�ان 

يم يم أهداف الشركة تتمثل بتنمية االيرادات التأميني�ة واالي�رادات المتأتي�ة م�ن النش�اط االس�تثماري مقاب�ل تق�دأهداف الشركة تتمثل بتنمية االيرادات التأميني�ة واالي�رادات المتأتي�ة م�ن النش�اط االس�تثماري مقاب�ل تق�د
 الخدمة التأمينية المناسبة لجميع أفراد المجتمع. الخدمة التأمينية المناسبة لجميع أفراد المجتمع. 

 
     Insurance premiums:                    :                    أقساط التأمين أقساط التأمين     -  ۱۱

 
تزاول الشركة جميع انواع التأمين على الحياة والتأمين على الممتلكات والجدول التالي يبين تطور       

 لسنوات الخمسة االخيرة .أقساط التامين المخططة والمتحققة ونسب التنفيذ ل
  

 ) ۳جدول رقم (
 

 تطور أقساط التأمين اإلجمالية المخططة والمتحققة (بالدينار)

 نسبة اإلقساط المخططة السنة
 نسبة االقساط المتحققة التغير %

 التغير %
 نسبة

 %فيذنالت
 %۱۱٥ ـــــ ۹۸۱۰٦۲۷۰۰۰ ـــــ ۸٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۹% ۱۱۱۳۹۰٥۹۰۰۰ ۱٤% ۱۰۱% 
۲۰۱۰ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹ % ۱۹۰٦۸٥۹۲۰۰۰ ۷۱ % ۱٥۹ % 

۲۰۱۱ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٦۷% ۲٤٥۲۹۲۷۷۰۰۰ ۲۳% ۱۲۳% 

۲۰۱۲ ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰% ٤۳۳٥٤۰٥۱۰۰۰ ۷٦% ۱۹۷% 
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مبالغ االقساط

1 2 3 4 5
2008      2009       2010       2011       2012

تطور االقساط المخططة والمتحققة لالعوام 2012-2008

السنة اإلقساط المخططة االقساط المتحققة

 
 
 



                                

 
 

۱۱ 

  RevenuesInvestment:             :             إيرادات االستثمار إيرادات االستثمار     -  ۲۲
 

مالية في أوجه االستثمار المتاحة والجدول التالي وهي االيرادات الناتجة عن استثمار الفوائض ال      
 يبين تطور إيرادات االستثمار المخططة والمتحققة ونسب التنفيذ للسنوات الخمسة االخيرة . 

 
 ) ٤جدول رقم (  

 تطور إيرادات االستثمار المخططة والمتحققة(بالدينار)

 
 % عن العام السابق بسبب تسديد القروض٤ بنسبة  ۲۰۱۲ارتفعت نسبة ايرادات االستثمار لعام/
 وكذلك زيادة بدالت االيجار لبعض امالك الشركة . العقارية للموظفين والقروض التجارية

 
 

تطور االيرادات المخططة والمتحققة لالعوام 2012-2008
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السنة إيرادات االستثمار المخططة إيرادات االستثمار المتحققة
 

 
 
 
 
 
 

إيرادات االستثمار  السنة
 المخططة

 نسبة 
 التغير %

االستثمار إيرادات 
 المتحققة

 نسبة
 التغير %

نسبة 
 التنفيذ%

 %۸۱ ـــــ ۱٤۱٤۳۱۰۰۰۰ ـــــ ۱۷٥۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
 %۱۰۸ %۳۳ ۱۸۸۳۱۰۹۰۰۰ ـــــ ۱۷٥۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۹
 % ۷۸ % ۲۸ - ۱۳٦٤۱۷٤۰۰۰ ـــــ ۱۷٥۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۱۰
۲۰۱۱ ۱۷۰۰۰۰۰۰۰۰ -۳% ۱٦٥۲۷۸٦۰۰۰ ۲۱% ۹۷% 
۲۰۱۲ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷% ۱۷۱٤۱٥۰۰۰۰ ٤% ۸٦% 



                                

 
 

۱۲ 

 
 

  ReservesTechnical                :االحتياطيات الفنية  – ۳
 

 ) ٥جدول رقم (
 

 . (بالدينار) ۲۰۱۲ - ۲۰۰۸اطيات الفنية لالعوام يتطور االحت
 

مبلغ االحتياطيات  السنة
 المخطط

االحتياطيات 
 المحتجزة

نسبة المحتجزة الى 
 مخططةال

نسبة 
 التغيير

 ـــــ %۹٥ ۸٦۷٥۸۸۱۰۰۰ ۹۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۱۰٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۰۹٦۰۲٤۰۰۰ ۸۷% ٥% 
۲۰۱۰ ۱۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۰۹٦۹٥۳٥۰۰۰ ۹۰% ۲۱% 
۲۰۱۱ ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۳۱۸۷٥۰۲۰۰۰ ۱۰۱% ۲۰% 
۲۰۱۲ ۱٥٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰٤۰۰٦۰٦۰۰۰ ۱۳۲% ٥٥% 

 
 
 

تطور االحتاطيات المخططة والمحتجزة لالعوام 2008 - 2012
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۱۳ 

 
 
 

 ) ٦جدول رقم (
 (بالدينار) ة حسب انواعها بالعام الماضيمقارنة االحتياطيات الفني

 
المبالغ المحتجزة لعام  نوع االحتياطي

۲۰۱۲ 
المبالغ المحتجزة لعام 

۲۰۱۱ 
 نسبة التغير

احتياطي االخطار غير 
 المنتهية

٦۹٦۳۰۱۰۰۰ ۲۱٤۲۱۹۰۰۰۰ ۲۲۳% 

احتياطي التعويضات 
 الموقوفة

۱۱۱۱۷۲٤۰۰۰ ٤۸۸۱۲۱۰۰۰ ۱۲۸% 

 ۱٥۰۰۰۰۰۰۰۰ احتياطي الطواراى
 

۱٤٦۳۰۰۰۰۰۰ ۳% 

 ۱۰۸۷۲٥۸۰۰۰۰ االحتياطي الحسابي
 

۹۰۹٤۱۹۰۰۰۰ ۲۰% 

 
 

من الجدول اعاله يظهر نمو احتياطي االخطار غير المنتهية بنسبة كبيرة عن العام الماض�ي وه�و دلي�ل من الجدول اعاله يظهر نمو احتياطي االخطار غير المنتهية بنسبة كبيرة عن العام الماض�ي وه�و دلي�ل 
ع�دم ع�دم احتي�اطي التعويض�ات الموقوف�ة بس�بب احتي�اطي التعويض�ات الموقوف�ة بس�بب وكذلك زي�ادة وكذلك زي�ادة مال بشكل كبير خالل السنة ، مال بشكل كبير خالل السنة ، ــــــــــــعلى نمو االععلى نمو االع

و االحتي�اطي الحس�ابي و االحتي�اطي الحس�ابي ــــــــــــظ نمظ نمــــ، كما يالح، كما يالح  ال متطلبات التعويض من قبل حملة الوثائق والمستحقينال متطلبات التعويض من قبل حملة الوثائق والمستحقيناكتماكتم
به��دف التوس��ع ف��ي االكتت��اب ف��ي مج��ال الت��أمين الع��ام ولمواجه��ة به��دف التوس��ع ف��ي االكتت��اب ف��ي مج��ال الت��أمين الع��ام ولمواجه��ة ووللت��أمين الف��ردي بس��بب نم��و الوث��ائق ،للت��أمين الف��ردي بس��بب نم��و الوث��ائق ،

 م زيادة احتياطي الطواري . م زيادة احتياطي الطواري . تتاالخطار الكوارثية االخطار الكوارثية 
 
 

 

مقارنة بين االحتياطيات الفنية حسب انواعها لعام 2011و2012
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۱٤ 

  اقات التصميمية والمتاحة :ب )) نسب أستغالل الط
 

    tfoliosrPoInsurance premiums, according to:    ـ اقساط التأمين حسب المحافظ۱ 
  

توزع الشركة خطتها االجمالية على محافظ التأمين المس وقة من قبلها وأدناه جدول يبين تطور         
 مع مقارنة المتحقق بالمخطط لكل منها. االقساط المخططة والمتحققة لكل محفظة من محافظ التأمين
 ) ۷جدول رقم (

 (بالدينار)۲۰۱۲األقساط المخططة والمتحققة لمحافظ التأمين لعام 
 

 نسبة األقساط المتحققة األقساط المخططة المحفظة
 %التنفيذ

األقساط المتحققة 
 للعام الماضي

 نسبة
 %رالتغي

 الـتأمين الفردي
 ۳٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳٦۷۹۱۲٦۰۰۰ ۱۰٥% ۳۱۱۸۲۷٦۰۰۰ ۱۸% 

 الـتأمين الجماعي
 ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۱٥٤٤۹۳۸۰۰۰ ۲٤۳% ۱٤٤۲۰۰۱۰۰۰۰ ۱۱۹% 

تأمين السيارات 
 %۹۲ ۷۹۳٥۱٥۰۰۰ %٥۰۹ ۱٥۲۸۰۱۳۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ التكميلي

تأمين بحري 
 %٥٥- ۱٥۲۷٦۲۰۰۰ %۱۷ ٦۸٥۹۷۰۰۰ ٤۰۰۰۰۰۰۰۰ /بضائع

تأمين ضد 
 %۱٦- ۱۷٦٦۲۸۱۰۰۰ %۱۸٥ ۱٤۸۲۱٥۰۰۰۰ ۸۰۰۰۰۰۰۰۰ الحريق

 الـتأمين الهندسي
 ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۲۲٦۲۹۷۰۰۰ ۱۰۸% ۲٥۸۰۲۲۰۰۰۰ ۲٥% 

تأمين الحوادث 
 %۲٥ ۱٤٦۲۱۱٥۰۰۰ %۱۸۲ ۱۸۲٤۹۲۹۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ العامة
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۱٥ 

 
 

 uranceAss Life Individual:      ألتامين الفردي -۲
 

فظ التأمين وتتمثل بأن وثائقه للتأمين على الحياة الفردي خاصية منفردة يختلف فيها عن بقية محا      
إدخارية إضافة الى كونها توفر الحماية التأمينية للمؤمن له، لذا فان الشركة تضع سنويا  خطة لمتابعة 
قة خالل السنة ومبالغ تأمينها  نشاط جهازها االنتاجي في الـتأمين الفردي من حيث عدد الوثائق المسو 

فا  والجدوالن التاليان يبينان تطور المخطط والمتحقق لعدد إضافة الى خطة االقساط المشار اليها آن
 .) ۲۰۱۲ – ۲۰۰۸ومبالغ التأمين الفردي الجديدة لالعوام (

 
  )۸( جدول رقم

 ۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام  تطور وثائق التأمين الفردي المخططة والمتحققة
نسبة التنفيذ   عدد الوثائق المتحققة عدد الوثائق المخططة السنة

% 
لتغير  نسبة ا
% 

 ـــــ ٦۲% ۷٤۷ ۱۲۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۱۲۰۰ ۸۸۹ ۷٤% ۱۹ % 
۲۰۱۰ ۱۰۰۰ ۱۱۰٤ ۱۱۰ % ۲٤ % 
۲۰۱۱ ۱۱۰۰ ۱۰۸۳ ۹۸% -۲% 
۲۰۱۲ ۱۱۰۰ ۱٥۳۹ ۱٤۰% ٤۲% 

 
 

 يقصد  بعدد الوثائق المتحققة: عدد الوثائق الصادرة مطروحا  منها عدد الوثائق الملغية خالل السنةو         
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۱٦ 

 
 

 )۹(مجدول رق
 ۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام  تطور مبالغ  التأمين الفردي المخططة والمتحققة 

 
مبالغ التأمين  السنة

 نسبة مبالغ التأمين المتحققة المخططة
 التنفيذ  %

 نسبة
 التغير  %

 ـــــ ۱٥۲% ٤٥٦۰۲٤۰۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۳٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ٥٦۲۱۷٥۰۰۰۰ ۱٦۰% ۲۳ % 
۲۰۱۰ ٥۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٦۸۹۸۸۲۰۰۰۰ ۱۳۸ % ۲۳ % 
۲۰۱۱ ۷٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ٥۹۸٤۸٤۳۰۰۰ ۸۰% - ۱۳% 
۲۰۱۲ ۷٥۰۰۰۰۰۰۰۰ ٦٥٦٦۷۷٥۰۰۰ ۸۸% ۱۰% 

                 
 ويقصد بمبالغ التأمين المتحققة مبالغ التأمين للوثائق الصادرة مطروحا منها مبلغ الوثائق الملغية ويقصد بمبالغ التأمين المتحققة مبالغ التأمين للوثائق الصادرة مطروحا منها مبلغ الوثائق الملغية                             

 خالل السنة .خالل السنة .                              
 

 
 
 

  RevenuesInvestment Types of        ار حسب االنواع:ايرادات االستثم - ۳
 

 -تستثمر الشركة فوائضها النقدية في أربعة أوجه رئيسية :
 االستثمارات العقارية - أ

 المساهمة في شركات القطاع المختلط والخاص - ب
 منح القروض العقارية - ت
 االيداع لدى المصارف والبنوك - ث
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۱۷ 

 .ومقارنتها بالمتحقق للعام الماضي ۲۰۱۲ثمار المخططة والمتحققة لعام / والجدول التالي يبين ايرادات االست   
 

 ) ۱۰جدول رقم (
 (بالدينار)۲۰۱۲إيرادات االستثمار المخططة والمتحققة حسب أوجه االستثمار لعام / 

اإليرادات  نوع االستثمار
 اإليرادات المتحققة المخططة

   النسبة 
الى 

 المجموع
نسبة 
 %التنفيذ

ت المتحققة االيرادا
 للعام الماضي

نسبة التغير 
عن العام 
 الماضي %

االستثمارات 
 ـــــ ۱۰۱۰۲۰۳۰۰۰ %۸ %٥۹ ۱۰۱٥٤۱٦۰۰۰ ۱۱٥۰۰۰۰۰۰۰ العقارية

 %۷۸ ۱٦۹۰۹٤۰۰۰ %۱٤٥ %۱۷ ۲۸۹۷۰۳۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ الودائع الثابتة

 القروض
 %۱٤- ۲۰۱٦۱۷۰۰۰ %۸۷ %۱۰ ۱۷۳۳۲٥۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ العقارية

المساهمة في 
ركات القطاع ش

 المختلط والخاص
٤٥۰۰۰۰۰۰۰ ۲۳٥۷۰٦۰۰۰ ۱٥ %٤۲% ۲۷۷۸۷۲۰۰۰ -۱٥% 

 %٤ ۱٦٥۲۷۸٦۰۰۰ %۸٦ %۱۰۰ ۱۷۱٤۱٥۰۰۰۰ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ المجموع

 
 

اإليرادات االستثمار المتحققة حسب المحافظ لعام 2012

الودائع الثابتة
%17

القروض العقارية
%10

المساهمة في شركات 
القطاع المختلط والخاص

%14

االستثمارات العقارية
%59

 
 مليارا               ) مليون دينار (احدى وعشرون ۲۱٦٥۳فقد بلغ ( ۲۰۱۲اما حجم المبالغ المستثمرة لعام / 

   % . ۳۰ن دينار) وهواكثرمن المبالغ المستثمرة للعام السابق بنسبة وستمائة وثالثة وخمسون مليو
 

 
 



                                

 
 

۱۸ 

 
 

ستثمر الم ونسبة عائد االستثمار الى المبلغوالجدول التالي يبين تطور مبالغ االستثمار المخططة والمتحققة    
 الخمسة االخيرة. لالعوام

 
 

 ) ۱۱جدول رقم (
 (بالدينار) ۲۰۱۲-۲۰۰۸عوام لال تطور مبالغ االستثمار ومقارنتها بالعوائد

 
 

مبالغ االستثمار  السنة
 المخططة

مبالغ االستثمار 
 المتحققة

نسبة 
 %التنفيذ

 نسبة
 التغير%

عوائد االستثمار 
 المتحققة

نسبة العائد 
الى المبلغ 
 المستثمر%

 %۱۳ ۱٤۱٤۳۱۰۰۰۰ ـــــ ۱۲۳% ۱۰۷٦۹۰۰۹۰۰۰ ۸۷٤۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۱۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹٥% ۱۲% ۱۸۸۳۱۰۸۰۰۰ ۱٦% 
۲۰۱۰ ۱۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱٤٥۲۷٤٦٥۰۰۰ ۱۰٥ % ۲۰ % ۱۳٦٤۱۷٤۰۰۰ ۹ % 
۲۰۱۱ ۱۷۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱٦٦۸٦۱۱۸۰۰۰ ۹٤% ۱٥% ۱٦٥۲۷۸٦۰۰۰ ۱۰% 
۲۰۱۲ ۲۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱٦٥۳۳٥۳۰۰۰ ۱۰۳% ۳۰% ۱۷۱٤۱٥۰۰۰۰ ۸% 

 
 

 
 
 

مقارنة مبالغ االستثمار المخططة والمتحققة وعوائد االستثمار لالعوام 2008 - 2012

0

5000000000

10000000000

15000000000

20000000000

25000000000

30000000000

35000000000

40000000000

45000000000

1 2 3 4 5

2008              2009                2010                2011             2012

مبالغ االستثمار المخططة مبالغ االستثمار المتحققة عوائد االستثمار المتحققة
 

 
 

 
 
 



                                

 
 

۱۹ 

 
 ) ۱۲جدول رقم ( 

 ۲۰۱۲ - ۲۰۰۸لالعوام  مبالغ االستثمار حسب االنواع
 

 السنة
 

 نوع االستثمار
 ودائع قروض أسهم عقارية

۲۰۰۸ ۲٦۲۳٥۰٦۰۰۰ ٤٥۳۳۲٤۰۰۰۰ ۱٥۱۲۲٦۳۰۰۰ ۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۲۰۰۹ ۲۹۰۳۷٥٦۰۰۰ ٤۹۸٥٦۷٤۰۰۰ ۳۰٦۸۸۳۷۰۰۰ ۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰ 
۲۰۱۰ ۳٤۲۰٥۷٤۰۰۰ ٥۳۱۳۸٦٤۰۰۰ ۳۹٤۹۹۲٦۰۰۰ ۱۸٤۳۱۰۰۰۰۰ 
۲۰۱۱ ٤٤۸۲۹۸۸۰۰۰ ٥٥۸۱۱٥۲۰۰۰ ۳٦۲۱۹۷۸۰۰۰ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
۲۰۱۲ ٤۷۳٤٦۸٦۰۰۰ ٥۸٦٤۷٥٥۰۰۰ ۳٤٥۳۹۱۲۰۰۰ ۷٦۰۰۰۰۰۰۰۰ 
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عقارية أسهم قروض ودائع
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                

 
 

۲۰ 

يزيد عن بما أسماء الشركات المختلطة والخاصة التي تساهم شركتنا براسمالها بكشف  هادنا    
 % من راسمال شركتنا ومبلغ المساهمة في كل منها .۱۰

 
 )۱۳جدول رقم (

 % من رأسمال الشركة۱۰تها عن التي تزيد مساهم أسماء الشركات المختلطة والخاصة
 

 اسم الشركة ت
 

 مبلغ المساهمة القطاع

 شركة البيرة الشرقية ۱
 

 ۱۲۳٥۰٦۹۷۳ خاص

 شركة الصناعات الخفيفة ۲
 

 ٤۳٥۷۳۰٦۰۲ مختلط

 الكيمياوية والبالستيكية الصناعات شركة ۳
 

 ۱٥۸۰٦۰۲۱۰ مختلط

 شركة االصباغ الحديثة ٤
 

 ۲۹۰۳۲۱۲۳٦ مختلط

 ل الصناعيةشركة الهال ٥
 

 ۱۱۰۸۷۱۷٥۱ مختلط

 شركة صناعة الكارتون ٦
 

 ۱۳۲۰۹۹۳۹۷ مختلط

 شركة االنشائية الحديثة ۷
 

 ۲۰۹٥۲٤٤۳۷ مختلط

 شركة بغداد لخدمات السيارات ۸
 

 ۱۳۹٤۰٥۳۱۲ مختلط

 الشركة العراقية للنقل البري ۹
 

 ۱۲٥٤۲۹۲۸٥ مختلط

 الشركة العراقية النتاج البذور ۱۰
 

 ۱٥۷۰۰۰۰۰۰ مختلط

 شركة بغداد للمشروبات الغازية ۱۱
 

 ۱۷٥۳۹۲۰۰۰۰ خاص

 شركة بغداد السالم للصناعات الغذائية ۱۲
 

 ۲۱۰۷٥٦۰۰۰ مختلط

 مصرف االستثمار العراقي ۱۳
 

 ٥۰۳٦٤۰٥٥۹ خاص

شركة عربية خارج  شركة أعادة التأمين العربية ۱٤
 العراق

٤۱۷٤٥۲۱۲۰ 

خارج  شركة عربية شركة البحرين الوطنية القابضة ۱٥
 العراق

٤٥٤۹۱٤۸٥۲ 



                                

 
 

۲۱ 

 
 profitability  company the sis ofAnaly   أ )) تحليــل ربحيــة الشركـــة :  

 
مبلغا  مقداره  ۳۱/۱۲/۲۰۱۲القابل للتوزيع المتحقق عن العمليات الجارية كما في  الفائض بلغ  

) وتسعة عشر الف دينار  واربعمائة ثالثة مليارات وسبعمائة وخمسة وتسعوندينار (ألف ) ۳۷۹٥٤۱۹(
 %۲٤واكثر من الربح المتحقق للعام السابق بنسبة  %٥بنسبة  وهو اكثر من الربح المخطط

       
 )۱٤جدول رقم (

 (بالدينار)۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام  تطور صافي الربح المخطط والمتحقق 
 

 
 
 
 
 

تطور صافي الربح المخطط والمتحقق لالعوام 2008 - 2012
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صافي الربح  السنة
 المخطط

صافي الربح 
 المتحقق

التنفيذ  ــبةنس
% 

ييرالتغنســبة
% 

 ـــــ %۱٤۹٫٤ ۸۸۸۸۰۰۰۰۰ ٥۹٥۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۱۱۰۷۰۰۰۰۰۰ ۹٤٥۳٥۹۰۰۰ ۸٦،٤ %٥٫٤% 
۲۰۱۰ ۱۷۹۱٥٦۰۰۰۰ ۲۷۹۳۸۷۳۰۰۰ ۱٥٦ % ۱۹٦ % 
۲۰۱۱ ۳۰۰۷۷٥۰۰۰۰ ۳۰٥٦۱٦۹۰۰۰ ۱۰۱٫٦% ۹% 
۲۰۱۲ ۳٦۰۷۷۰۰۰۰۰ ۳۷۹٥٤۱۹۰۰۰ ۱۰٥% ۲٤% 



                                

 
 

۲۲ 

 Expensesب ))    المصروفات :            
 
 -مصروفات الشركة الى قسمين رئيسين : تنقسم  
 
 Expenses  Operating .Ins:         :           مصروفات  العمليات التأمينيةمصروفات  العمليات التأمينية  –  ۱۱
 
  Claimsـ  التعويضات : أ 
يبينان   األكبر منها.والجدوالن التاليانوتشكل التعويضات المدفوعة لحملة الوثائق والمستفيدين الجزء  

وعة وكذلك نسبة  التعويضات المدفوعة الى االقساط  المتحققة لكل تطور التعويضات المتوقعة والمدف
 محفظة من محافظ التامين .

 
 )۱٥جدول رقم( 

 (بالدينار)۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام تطور التعويضات المتوقعة والمدفوعة 
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مقارنة التعويضات المتوقعة بالمدفعوعة لالعوام 2012-2008

التعويضات المتوقعة التعويضات المدفوعة
 

 
 
 

التعويضات  السنة
 المتوقعة

التعويضات 
 المدفوعة

نسبة المدفوعة الى 
 المتوقعة %

ت للتعويضا التغيرنسبة 
 المدفوعة %

 ـــ %٥،۱۰۱ ۳۱٤٦۹۸٥۰۰۰ ۳۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ٤٥۱۲۹٥۲۰۰۰ ۱۱۲،۸% ٤۳،٤% 
۲۰۱۰ ٤۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۲۷۲۷۳٤۰۰۰ ۲۳۲ % ۱۰٥ % 

۲۰۱۱ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۹۰۲۸۰٥٥۰۰۰ ۸۲% -۳% 

۲۰۱۲ ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۷۷۲۱۱٤۷۰۰۰ ۱٦۱% ۹٦% 



                                

 
 

۲۳ 

 
 )۱٦(جدول رقم

 (بالدينار) ۲۰۱۲باالقساط المتحققة لمحافظ التأمين لعام مقارنة التعويضات المدفوعة
 

التعويضات نسبة  التعويضات المدفوعة االقساط المتحققة المحفظة
 الى االقساط %

 %٦٤ ۲۳٤۸٥۰٥۰۰۰ ۳٦۷۹۱۲٦۰۰۰ الـتأمين الفردي
 %٤۷ ۱٤۷۷۳۲۲۰۰۰۰ ۳۱٥٤٤۹۳۷۰۰۰ الـتأمين الجماعي

 %٥ ۷۸۷۷۰۰۰۰ ۱٥۲۸۰۱۳۰۰۰ تأمين السيارات التكميلي
 صفر ـــــــ ٦۸٥۹۷۰۰۰ تأمين البحري / بضائع

 %۱۷ ۳۰۹۳۲۷۰۰۰ ۱۸۲٤۹۲۹۰۰۰ تأمين الحوادث المتنوعة
 %۱۱ ۱٥۷٥۸٦۰۰۰ ۱٤۸۲۱٥۰۰۰۰ التأمين ضد الحريق
 %۱ ۲٥٦۱۰۰۰۰ ۳۲۲٦۲۹۷۰۰۰ الـتأمين الهندسي
 %۸ ۲۸۱۲٥۰۰۰ ۳٥٤۲۷۲۰۰۰ االعادة الواردة

 %٤۱ ۱۷۷۲۱۱٤۳۰۰۰ ٤۳۷۰۸۳۲۱۰۰۰ المجموع
 
 
 

قارنة االقساط المتحققة بالتعويضات لعام 2012
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۲٤ 

 premiums      Reinsurance     ب ـ اقساط االعادة الصادرة :
 

خمسة مليارات واربعمائه واربعة  ) مليون دينار( ٥٤۳٤بلغت اقساط  اعادة التامين الصادرة خالل السنة (
عادة % عن أقساط اال۳٤من االقساط الكلية وبزيادة نسبتها % ۱۳ وثالثون مليون ) وهي تشكل نسبة

 . والجدول التالي يبين تطور اقساط االعادة الصادرة للسنوات الخمسة االخيرة.  للعام الماضي
 

 
 ) ۱۷جدول (

 ( بالدينار) ۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام اقساط االعادة الصادرة  تطور
 

 السنة
 

 االقساط االجمالية
 اقساط االعادة

 الصادرة
نسبةاالعادةالى 
 االقساط االجمالية

 
 نسبة التغيير

 ــــ % ۳۷ ۳٦۷۱۱٦۰۰۰۰ ۹۸۱۰٦۲۷۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ۱۱۱۳۹۰٥۹۰۰۰ ۳۱۹٤۱۷۰۰۰۰ ۲۹ % - ۱۳ % 
۲۰۱۰ ۱۹۰٦۸٥۹۲۰۰۰ ۲۲۰٤٥۱٤۰۰۰ ۱۲ % -۱۳ % 
۲۰۱۱ ۲٤٥۲۹۲۷۷۰۰۰ ٤۰٦٥۱۳۱۰۰۰ ۱۷% ۸٤% 
۲۰۱۲ ٤۳۳٥٤۰٥۱۰۰۰ ٥٤۳٤۳۰٦۰۰۰ ۱۳% ۳٤% 

 
 
 

مقارنة اقساط االعادة الصادرة باالقساط االجمالية لالعوام 2012-2008
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۲٥ 

 
 

 msClai Reinsurance         ج ـ تعويضات االعادة الصادرة
 

أربعة وثالثون مليون ) مليون دينار  ( ۳٤بلغت حصة المعيدين من التعويضات المدفوعة خالل السنة  (
 % من اجمالي التعويضات ...۰،۲) وبنسبة  دينار

  
 
 

 ) ۱۸جدول رقم ( 
  تطور حصة  المعيدين من التعويضات ومقارنتها بالتعويضات المدفوعة 

 . )(بالدينار ۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام 
 
 

حصة المعيدين من  التعويضات المدفوعة السنة
 التعويضات

 نسبة حصة المعيدين الى
 المدفوعة التعويضات

نسبة التغيير 
 لحصةالمعيدين

 ـــــــ % ۳ ۹٦۷٥۲۰۰۰ ۳۱۸۳۷۳۲۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ٤٥۱۲۹٥۲۰۰۰ ٦۳۸۲۱۰۰۰ ۱ % -۳٤ % 
۲۰۱۰ ۹۲۷۲۷۳۳۰۰۰ ۱٥٦٤۷۰۲۰۰۰ ۱۷ % ۲۳٥۲ % 
۲۰۱۱ ۸۲۷۱٤۰۸۰۰۰ ۲۸۲٥۱٥۰۰۰ ۳% - ۸۲% 
۲۰۱۲ ۱۷۷۲۱۱٤۳۰۰۰ ۳٤۰۷۷۰۰۰ ۰،۲% -۸۸% 

 
 
 

مقارنة حصة المعيدين من التعويضات بالتعويضات المدفوعة لالعوام 
2012-2008
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۲٦ 

 Productivity     :ـ  االنتاجية د
 
 tivity cProdu Employee  ـ  انتاجية الفرد ۱
 

لتي تمثل النشاط  االساسي وتستخرج من قسمة االقساط المتحققة خالل السنة  على عدد العاملين فيها وا
وتطورها لالعوام  ي يبين انتاجية الموظف الواحد من االقساط المتحققة خالل السنةوالجدول التالللشركة 

 . الخمسة االخيرة
 ) ۱۹جدول رقم (

 (بالدينار) .  ۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام   انتاجية الفرد تطور
 

االنتاجية=االقساط  عدد الموظفين االقساط المتحققة السنة
 /عددالموظفين

۲۰۰۸ ۹۸۱۰٦۲۷۰۰۰ ۳۳۳ ۲۹٤٦۱۳٤۲ 

۲۰۰۹ ۱۱۱۳۹۰٥۹۰۰۰ ۳۰۰ ۳۷۱۳۰۱۹۷ 

۲۰۱۰ ۱۹۰٦۸٥۹۲۰۰۰ ۳۳۱ ٥۷٦۰۹۰۳۹ 
 

۲۰۱۱ 
 

۲٤٥۲۹۲۷۷۰۰۰ ۳٤٥ ۷۱۰۹۹۳٥۳ 

۲۰۱۲ 
 

٤۳۳٥٤۰٥۱۰۰۰ ۳۸٤ ۱۱۲۹۰۱۰٤۲ 

 
مائة واثنا عشرمليونا وتسعمائة الف واثنان  من الجدول اعاله يتبين ان الموظف الواحد حقق (

 بير يدل على االستخدام االمثل للعمالة في الشركة . ) اقساط تامين وهو رقم ك واربعون دينارا
 

مقارنة االقساط وععد العاملين لالعوام 2008- 2012
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۲۷ 

 
  oductivityPrFee    انتاجية االجر : ۲

 
وتستخرج من قسمة االقساط المتحققة خالل السنة على الرواتب واالجور المصروفة خالل نفس السنة ، 

يرة . من الجدول ادناه يتبين والجدول التالي يبين انتاجية االجر خالل السنة وتطورها لالعوام الخمسة االخ
 .) دينارأقساط  وهي نسبة جيدة  ۸،  ٥۱٦ان الدينار الواحد من الراتب حقق (

 
 

 )۲۰جدول رقم (
 (بالدينار) ۲۰۱۲-۲۰۰۸لالعوام  يمثل انتاجيةاالجر 
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مقارنة االقساط المتحققة بالرواتب وباالجور المدفوعة لالعوام 2012-2008

االقساط المتحققة

الرواتب واالجور
 المدفوعة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 انتاجية االجر الرواتب واالجور المدفوعة االقساط المتحققة السنة
۲۰۰۸ ۹۸۱۰٦۲۷۰۰۰ ۲۸۲۳۹۰۰۰۰۰ ۳،٤۷٤ 
۲۰۰۹ ۱۱۱۳۹۰٥۹۰۰۰ ۲۸۹۱۳٤۸۰۰۰ ۸٥۳ ،۳ 
۲۰۱۰ ۱۹۰٦۸٥۹۲۰۰۰ ۳۰۲۰۱۳۷۰۰۰ ۳۱٦، ٤ 
۲۰۱۱ ۲٤٥۲۹۲۷۷۰۰۰ ۳٤۰۷۷۰۷۰۰۰ ۷،۱۹۸ 
۲۰۱۲ ٤۳۳٥٤۰٥۱۰۰۰ ۳٦۹۲۱٤٥۰۰۰ ۸،٥۱٦ 



                                

 
 

۲۸ 

 
 Administrative expenses:         المصروفات  االدارية – ۲
 
لعام  خطة المصروفات االداريةوقد بلغت  زمات السلعية والخدمية ،وتشمل الرواتب واالجور والمستل 
) بينما بلغ خمسة مليارات وخمسمائة وخمسة واربعون مليون دينار ) مليون دينار (٥٥٤٥(  ۲۰۱۲/

) وسبعون مليون ديناراربعة مليارت وخمسمائة وتسعة ) مليون دينار (٤٥۷۹المصروف منها خالل السنة (
% والجدول أدناه يبين تطور المصروفات االدارية المخططة والفعلية لالعوام ۸۳رهابنسبة تنفيذ مقدا
 -الخمسة االخيرة :

 
 )  ۲۱جدول رقم (

 (بالدينار) ۲۰۱۲ -۲۰۰۸لالعوام  تطور المصروفات اإلدارية المخططة والمدفوعة 
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مقارنة المصروفات االدارية المخططة والمدفوعة لالعوام 2008- 2012

المصروفات اإلدارية المخططة المصروفات اإلدارية المدفوعة
 

 
 
 
 
 

المصروفات اإلدارية  السنة
 المخططة

نسبة التغير 
% 

المصروفات 
 ةاإلدارية المدفوع

نسبة التغير 
% 

نسبة التنفيذ 
% 

 %۸۳ ـــــ ۳۲۸٥۰۹٦۰۰۰ ـــــ ۳۹٤۸۰۰۰۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ٤۲۷۲۰۰۰۰۰۰ ۱۰۳% ۳٤۳٦۸۹۹۰۰۰ ۸۷% ۸۰% 
۲۰۱۰ ٤۱۹٦٤٤۰۰۰۰ ۸% ۳٦٥٥۲۲۲۰۰۰ ٥% ۸۷ % 
۲۰۱۱ ٤۸۰۷۰۰۰۰۰۰ - ۲ % ٤۱۹٥۲۱۷۰۰۰ ٦ % ۸۷% 
۲۰۱۲ ٥٥٤٥۰۰۰۰۰۰ ۱٤٥ %٥۷۸۹٦۳۰۰۰ ۹% ۸۳% 



                                

 
 

۲۹ 

  Solvency         :المالية  ج.المالءة
 

الصادرة بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين رقم  ۲۰۰٦) لسنة / ٥أستنادا  الى التعليمات رقم (       
 يتم أحتساب هامش المالءة المالية وفق المعادلة التالية:  ۲۰۰٥) لسنة / ۱۰(

 رة   المالءة المالية المتوف                                      
 %     ۱۰۰× المالءة المالية المقبولة   =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 المالءة المالية المطلوبة                                          
ــبة % وبعكسه فان على الشركة أن تتخذ االجراءات المناس۱۰۰على أن التقل المالءة المقبولة عن     

 ۲۰۱۲لزيادة المـــوجودات، وقد بلغت نســــبة المـــالءة الــــمالية المـــقبولة لعام /
%) وهي نسبة كبيرة تدل على قابلية الشركة على االيفاء بالتزاماتها المالية تجاه حملة الوثائق ٤۱۷(  

ءة المالية ، والجدول التالي وقد كان لنمو االقساط بشكل كبير خالل السنة اثرا فاعال  في نمو نسبة المال
 يبين تطور المالءة المالية لالعوام الخمسة االخيرة...

 )۲۲جدول رقم(  
 تطور المالءة المإلية المقبولة (بالدينار)

 

المالءة المالية  السنة
 المتوفرة

المالءة المالية  المالءة المالية المطلوبة
 المقبولة

نسبة التغير 
% 

 ـــــ ۱۲۱،۰% ۳۳۹۹٦۲۹۰۰۰ ٤۱۰۷٦۱٦۰۰۰ ۲۰۰۸
۲۰۰۹ ٤۳٦۸٥۳۳۰۰۰ ۳٤۹۳۱۳۷۰۰۰ ۱۲٥،۰% ۳ % 
۲۰۱۰ ۱٦۲۹۸۷۱٤۰۰۰ ۳۱٦٦۱۰٦۰۰۰ ٥۱٥ % ۳۱۲ % 

۲۰۱۱ ۱۹۸۳۰۰۹٤۰۰۰ ٤۳٤٥٦٦٦۰۰۰ ٤٥٦% -۱۱% 

۲۰۱۲ ۲۸٥٤۹٥۸٥۰۰۰ ٦۸٤۸۷۱۳۰۰۰ ٤۱۷% -۸% 

 

مقارنة المالءة المالية لالعوام 2008 - 2012
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۳۰ 

 
 

 وزارة المالية
 شركة التأمين العراقية العامة

 ۲۰۱۲/كانون االول /  ۳۱الميزانية العامة كما في 
 
 

 رقم
 الكشف

 رقم
 الدليل

 ۲۰۱۲ التفاصيل
 ألف دينار

۲۰۱۱ 
 ألف دينار

 نسبة
 التغيير %

 الموجودات  
 

 

 %٤٦ ٦۱٤۳۰۰٤ ۸۹۸۳۱۳۲ النقود                  ۱۸ ۱
 %۳۰ ۱٥۳۳۳۸۹٦ ۱۹۹٤٥۹۱۷ االستثمارات ۱٥ ۲
 %٥۷ ٤۸۳۱۸۹۷ ۷٥۹۳٦٦۱ المدينون ۱٦ ۳
 %)۱٤( ۳۹٥٤٤ ۳٤۰۲۲ تة    الموجودات الثاب ۱۱ ٤
 %۳۹ ۲٦۳٤۸۳٤۱ ۳٦٥٥٦۷۳۲ مجموع الموجودات  

 المطلوبات  
 المطلوبات المتداولة      

 

 %۱۹ ۸۰٦۱۱۹٥ ۹٦۱۲٤۲۲ الدائنون ۲٦ ٥
   

 المطلوبات الثابتة
 ــــ ۱۰۰۰۰۰۰ ۱۰۰۰۰۰۰ رأس المال المدفوع ۲۱۱ ٦
 %۳٥ ٤۰۹۹٦٤٤ ٥٥٤۳۷۰٤ االحتياطيات      ۲۱۲ ۷
 %٥٥ ۱۳۱۸۷٥۰۲ ۲۰٤۰۰٦۰٦ الفنية االحتياطيات ۲۱٥ ۷
 %۳۹ ۲٦۳٤۸۳٤۱ ۳٦٥٥٦۷۳۲          تمجموع المطلوبا  

 
 

 
 

 
 
 
 
 



                                

 
 

۳۱ 

 وزارة المالية 
 شركة التأمين العراقية

 ۲۰۱۲/ كانون االول / ۳۱ة المالية في حساب االرباح والخسائر والتوزيع للسن
رقم 

 الكشف
 رقم

 الدليل
 ۲۰۱۲ التفاصيل

 رألف دينا
۲۰۱۱ 

 ألف دينار
 نسبة
 %التغيير

 ايرادات النشاط الجاري  
 

 

 %۷۷ ۲٥۹٦۳۰۰۹ ٤٦۰۸۱۸۰۲ ايرادات العمليات التأمينية ٤٥ ۸
 %٤ ۱٦٥۲۷۸٦ ۱۷۱٤۱٥۰ ايرادات االستثمارات ٤٦ ۹

  تنزل : مصروفات النشاط الجاري      
 %۱۰۱ ۱۹۱۱۲٦٥۸ ۳۸٥۹۲۸٦۹ مصروفات العمليات التامينية ۳٥ ۱۱

 %)۲۰( ٤۷۷٤٥۸ ۳۸۲۱۰۳ االندثارات ۳۷ ٤
 %۹ ٤۱۹٥۲۱۷ ٤٥۷۸۹٦۳ المصروفات االدارية ۳ ۱۲

 %۱۱ ۳۸۳۰٤٦۲ ٤۲٤۲۰۱۷ فائض العمليات الجارية  
 

 %)۲۱( ۱٥۲٥۸۹ ۱۱۹۸۲٥ يضاف : االيرادات االخرى ٤۸ 

تنزل : المصروفات التحويلية   
 واالخرى

 

 %)٥( ۸۸٦۹۲ ۸٤۱٦٥ المصروفات التحويلية ۳۸ ۱۳

 %)٤۲( ۸۳۸۱۹۰ ٤۸۲۲٥۸ المصروفات االخرى ۳۹ ۱۳
   ٥٦٦٤۲۳ ۹۲٦۸۸۲ )۳۹(% 

الفائض موزع بموجب القانون   
 كاالتي :

۳۷۹٥٤۱۹ ۳۰٥٦۱٦۹ ۲٤% 

 %۲٤ ۱۳۷٥۲۷٦ ۱۷۰۷۹۳۹ %حصة الخزينة العامة      ٤٥  

 %۲٤ ۱۰۰۷۸۱٤ ۱۲٥۰۷۱۲                                                 % حصة العاملين                                                             ۳۳  

 %۲٤ ۲۱۳٦۳۲ ۲٦٥٦۷۹ % حصة البحث والتطوير                                                                                                      ۷  

 %۲٤ ۱٥۲۸۰۸ ۱۸۹۷۷۱                                                                                    % حصة الخدمات االجتماعية              ٥  

 %۲٤ ۳۰٦۳۳۹ ۳۸۱۳۱۸ % االحتياطي العام                                                                                                            ۱۰  

   ۳۷۹٥٤۱۹ ۳۰٥٦۱٦۹ ۲٤% 

 
-الب��الغ الب��الغ   الع��املينالع��املين  االرب��اح الرأس��مالية وأي��ة أرب��اح أخ��رى ناجم��ة ع��ن النش��اط غي��ر الع��ادي م��ن حص��ةاالرب��اح الرأس��مالية وأي��ة أرب��اح أخ��رى ناجم��ة ع��ن النش��اط غي��ر الع��ادي م��ن حص��ةس��تبعاد س��تبعاد أأت��م ت��م 

  العام�ة العام�ة   ـ  الفصل الثالث / االرباح والخسائر م�ن ق�انون الش�ركاتـ  الفصل الثالث / االرباح والخسائر م�ن ق�انون الش�ركات  ۱۱۱۱استنادا للفقرة ثانيا ـ المادة استنادا للفقرة ثانيا ـ المادة دينار دينار     ٥۳۸۱٥۲۸٥۳۸۱٥۲۸//
 ..  ( المعدل )( المعدل )  ۱۹۹۷۱۹۹۷لسنة لسنة   ))۲۲۲۲((رقم رقم 


	فـرع ميسان
	فـرع بغداد الجـديـدة
	فـرع
	البصرة
	فرع واسط
	فرع         ذي قار
	فــرع الكــرخ
	فرع بـابـل
	قســـم التسويـق
	فـرع المثنى
	فــرع الكاظمية
	فرع الانبار
	قسم التخطيط والمتابعـة
	فـرع القادسية
	فــرع الاعظمية
	فرع ديالى
	فـرع النجف
	فرع كركوك
	فــرع السعدون
	قسم خدمة الوثائق
	القسـم المـالـي
	فـرع كربلاء
	فـرع نينوى
	فرع الرصافة
	قســم الاصـدار
	خـارج بغـداد
	داخل بغداد
	القســم الاداري
	اقسام الشركة
	فروع الشركة
	المدير العام
	مجلس الادارة
	اما حجم المبالغ المستثمرة لعام / 2012 فقد بلغ (21653) مليون دينار (احدى وعشرون مليارا                وستمائة وثلاثة وخمسون مليون دينار) وهواكثرمن المبالغ المستثمرة للعام السابق بنسبة 30% .

