
ة بزرع العراقية العامة في إدارتها للمحافظة األستثماريتقوم شركة إعادة ألتأمين 

األستثمارات المتعددة داخل وخارج العراق ومن أهم هذه المساهمات الداخلية 

  - :وهي  والخارجية 

v .(قطاع مختلط) أألستثمارات المالية طويلة االجل 

v .(قطاع خاص) أألستثمارات المالية طويلة االجل 

v    االستثمارات في قروض االسكان الموظفين واالقراض العقاري وتملك العقارات  

 وتأجيرها.

v اليمن. –لبنان  - أألستثمارات في تأسيس شركات عربية في ألبحرين 

v  أألستثمارات في البنوك على شكل ودائع والمساهمة في الصناديق أألستثمارية

 بلعمالت الصعبة وبفائدة مجزية.

v .بيع وشراء االسهم ألغراض االقتناء و المتاجرة 

  



  -مصادر أعمال شركة إعادة ألتأمين العراقية العامة من مصدرين:تتضمن 

الواردة من شركة التأمين المباشرة ( شركة ألتأمين وتشمل االعمال .١    -المصدر المحلي: 

) شركة ١٦الوطنية وشركة ألتأمين العراقية ) وشركات التأمين الخاصة والبالغ عددها (

حيث توفر الشركة أغطية تأمينية لمختلف فروع التامين التي تحتاجها شركات  محلية.

 -التامين المباشرة وضمن إتفاقيات مع معيدي التأمين االجانب في فروع ( الحريق

الحوادث العامة والتأمين الهندسي) إضافة إلى تنظيم أغطية لفروع التأمين  – السرقة 

القروض على  – المستثناة من أألتفاقيات الخارجية مثل (تأمين حوادث االرهاب 

 المسؤوليات وغيرها).-الزراعي – السيارات الفردي 

 

ادة التأمين) تقوم الشركة بأعادة النظر في االتفاقيات (إتفاقيات إع  .٢ -المصدر أألجنبي:

سنويًا وتحديد وسائل تحسينها وكافة االمور الفنية والمتعلقة ومتابعة كافة المستجدات 

التي تخص شروط ونصوص االتفاقيات النافذة والطلب بتزويدنا بكافة االساليب المتعلقة 

بطرق التأمين وإعادة التامين المستخدمة في أسواق إعادة التامين الدولية وشركات إعادة 

 )AON-RFIB-UIB لتأمين الدولية وخصوصًا المعيد القائد (ميونخ ري والوسطاءا

 ).IRCالمستمرة مع مستشاري الشركة في لندن (فضالً عن العالقة 

 

  



  وفيما يلي جدوًال بأألقساط الواردة الى الشركة من المصدر المحلي لالعوام الخمس المنصرمة.

    (ألف دينار)

  النمو نسبة  أألقساط         السنة

٨٦٤٧٢٦٠  ٢٠٠٨  -  

٥٠,٠٦  ١٢٩٧٦٧٦٨  ٢٠٠٩  

٢٢,٣٠(  ١٠٠٨٣٤٣٨  ٢٠١٠(  

٤٠,١٩  ١٤١٣٦٧٧١  ٢٠١١  

٢٦,٥٢  ١٧٨٨٥٩٩٥  ٢٠١٢  
  

أما مايخص الجانب أألستثماري فيما يلي جدوال يبين إيرادات االستثمار واالستثمارات 

  لالعوام الخمس المنصرمة.

  (الف دينار)         

  نسبة النمو  األستثمارات  نسبة النمو  االستثمارإيرادات   السنة

١٦٧٥٠٣٢٧  -  ١٥٦٩٠٩٠  ٢٠٠٨  -  

٧,٠١  ١٧٩٢٣٧٠٧  ١٦,٤٢  ١٨٢٦٧١٩  ٢٠٠٩  

١,٤٧  ١٨١٨٦٦٨٦  )١٨,٦١(  ١٤٨٦٧٩٢  ٢٠١٠  

٨٧,٦٦  ٣٤١٢٨٦٨٩  ٣٣,٣١  ١٩٨٢٠٩٢  ٢٠١١  

٠,١٥  ٣٤١٨٠٤٤٧  ١٤,١٤  ٢٢٦٢٢٧٧  ٢٠١٢  



يبين أألحتياطات الفنية لالعوام الخمس أما بالنسبة لالحتياطات الفنية فالجدول التالي 

  المنصرمة.

  (ألف دينار)

  نسبة النمو  االحتياطات الفنية  السنة

١٣٦١٠٧٤١  ٢٠٠٨  -  

١٣,٥٩  ١٥٤٦١١٧٥  ٢٠٠٩  

١٢,٢٨  ١٧٣٦٠٢٦١  ٢٠١٠  

١٣,٧٩  ١٩٧٥٤١٥٣  ٢٠١١  

٥,٦٤  ٢٠٨٦٨١٤٩  ٢٠١٢  

  - وفيما يلي جدوًال يبين التطور الحاصل في صافي الربح وكما يلي:

  (ألف دينار)

  نسبة النمو  صايف الربح  السنة
٧٦٨٩٩٤  ٢٠٠٨  -  

٩,٣٣  ٨٤٠٧٣٧  ٢٠٠٩  

٢,٣٩  ٨٦٠٨٦٥  ٢٠١٠  

٢٢,١٣  ١٠٥١٤٠٨  ٢٠١١  

٢١,٦٢  ٨٢٤١٠٧  ٢٠١٢  

  



  -:٢٠١٢وفيما يخص الهيكل االداري للشركة وكما في 

 القسم االداري. .١

 قسم الرقابة الداخلية. .٢

 قسم الحاسبة االلكترونية. .٣

 والمتابعة.قسم التخطيط  .٤

 القسم المالي. .٥

 القسم الفني البحري. .٦

 القسم الفني الغير بحري. .٧

 قسم حسابات إعادة التأمين. .٨

 األستثمار.قسم  .٩

 القسم القانوني. .١٠

 

  

أرشفة الوقائع العراقية  إعداد برامج وتنفيذ أنظمة منها إنجاز نظام خاص بتنظيم وتبويب .١

 اد الصادرة وتاريخها إستجابة لطلب القسم القانوني.حسب االعد

خاص بحجز أألموال المنقولة وغير المنقولة  )نظام المحجوزينتم تصميم و إنجاز ( .٢

 للقسم القانوني.

الرواتب بحيث تم دمج المخصصات الهندسية مع جراء تعديل على نظام إتم  .٣

 مخصصات الشهادة.



 إلى نظام المكتبة ضمن المجموعة العربية.  Directory()659A(CIإضافة ( .٤

نصب وتشغيل شبكة المعلومات الدولية لألنترنت لبعض أقسام الشركة (البحري وغير  .٥

 البحري).

 شراء ونصب حاسبات جديدة. .٦

  

 


