
                     
     ۲۰۱۲۲۰۱۲/ /   ۱۲۱۲/ / ۳۳۱۱ولغاية ولغاية   ۱۱/ / ۱۱للفترة من للفترة من   نشاطات شركة التامين الوطنية نشاطات شركة التامين الوطنية                         

 
 
 

 االنتاج ( اقساط وتعويضات ) االنتاج ( اقساط وتعويضات )   -اوال : اوال : 
------------------------------     

 
            ) ال�ف دين�ار) ال�ف دين�ار۹۲٥۸۲٥۸٥۹۲٥۸۲٥۸٥ حققت الشركة أقساط لمختل�ف أن�واع الت�أمين ق�درها (حققت الشركة أقساط لمختل�ف أن�واع الت�أمين ق�درها ( -۱۱

أثنان وتس�عون ملي�ار وخمس�مائة واثن�ان وثم�انون ملي�ون وخمس�مائة وخمس�ة أثنان وتس�عون ملي�ار وخمس�مائة واثن�ان وثم�انون ملي�ون وخمس�مائة وخمس�ة    ((
) ) ۷۸۱۹٥۰۰۰۷۸۱۹٥۰۰۰) مـقـابـل مخـط�ـط لـنـف�ـس الـفـت�ـرة قـــ�ـدره () مـقـابـل مخـط�ـط لـنـف�ـس الـفـت�ـرة قـــ�ـدره (وثمانون الف دينار وثمانون الف دينار 

) أي ) أي ثماني��ة وس��بعون ملي��ار ومائ��ة وخمس��ة وتس��عون ملي��ون دين��ار ثماني��ة وس��بعون ملي��ار ومائ��ة وخمس��ة وتس��عون ملي��ون دين��ار   ((  ال��ف دين��ارال��ف دين��ار
فس الـف�ـترة م�ن عـ�ـام فس الـف�ـترة م�ن عـ�ـام %  في ح�ين كان�ت األقس�اط المتحقق�ة ل�ن%  في ح�ين كان�ت األقس�اط المتحقق�ة ل�ن۱۱۸۱۱۸تنفيذتنفيذ    بنسبةبنسبة

ثالث����ة وثم����انون ملي����ار ومائ����ة واثن����ان ثالث����ة وثم����انون ملي����ار ومائ����ة واثن����ان   ) ال����ف دين����ار () ال����ف دين����ار (۸۳۱۲۲۰٦٦۸۳۱۲۲۰٦٦((  ۲۰۲۰۱۱۱۱
) ال�ف ) ال�ف ۹٤٦۰٥۱۹۹٤٦۰٥۱۹((بزيادة قدرها بزيادة قدرها الف دينار ) أي الف دينار ) أي وعشرون مليون وستة وستون وعشرون مليون وستة وستون 

  دينار [ تسعة مليار واربعمائة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشرالف دينار ]دينار [ تسعة مليار واربعمائة وستون مليون وخمسمائة وتسعة عشرالف دينار ]
   ..% % ۱۱۱۱  اي بنسبة تنفيذاي بنسبة تنفيذ

 

) مشروعا    ۲۰٥۳العمار التي تم التأمين عليها (بلغت مشاريع ا  -۲
 .على  مستوى العراق  

                                             
) ال�����ف دين�����ار                  ) ال�����ف دين�����ار                  ۲۸٥۱۹٥۱۱۲۸٥۱۹٥۱۱بلغ�����ت التعويض�����ات الـمـدفـوع�����ـة للم�����ؤمن له�����م (بلغ�����ت التعويض�����ات الـمـدفـوع�����ـة للم�����ؤمن له�����م ( -۳۳

  ثمانية وعشرون مليار وخمسمائة وتسعة عشر مليون وخمسمائة واحدى عشر ثمانية وعشرون مليار وخمسمائة وتسعة عشر مليون وخمسمائة واحدى عشر ( ( 
                        ۲۰۱۱۲۰۱۱ال���ف دين���ار ) مقاب���ل تع���ـويضات مـدفـوع���ـة لنـف���ـس الـفـت���ـرة م���ـن ع���ـام ال���ف دين���ار ) مقاب���ل تع���ـويضات مـدفـوع���ـة لنـف���ـس الـفـت���ـرة م���ـن ع���ـام 

س��بعة عش��ر ملي��ار وس��بعمائة وعش��رون ملي��ون س��بعة عش��ر ملي��ار وس��بعمائة وعش��رون ملي��ون   ) ال��ف دين��ار () ال��ف دين��ار (  ۱۷۷۲۰۹۳۰۱۷۷۲۰۹۳۰( ( 
   ..% % ٦۱٦۱  ونسبتهاونسبتها  %%۱٦۱۱٦۱بزيادة قدرها بزيادة قدرها   الف دينار ) أيالف دينار ) أيوتسعمائة وثالثون وتسعمائة وثالثون 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 االستثمار االستثمار   -ثانيا : ثانيا : 
              ---------------     

   
س��تة وس��تون س��تة وس��تون ((  ) ال��ف دي�ـنار) ال��ف دي�ـنار٦٦٦۸۲۷۲٦٦٦٦۸۲۷۲٦((  ۲۰۱۲۰۱۲۲//۱۲۱۲//۳۳۱۱بـل�ـغ حـج��ـم االس�تثمار ف��ي بـل�ـغ حـج��ـم االس�تثمار ف��ي  -۱۱

ف�ي ح�ين بل�غ ف�ي ح�ين بل�غ   الف دينار ) الف دينار ) مليار وستمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وستة وعشرون مليار وستمائة واثنان وثمانون مليون وسبعمائة وستة وعشرون 
) ال�ف دين�ار ( س�تة وخمس�ون ملي�ار ) ال�ف دين�ار ( س�تة وخمس�ون ملي�ار   ٥٦۹٤۳۱۹٦٥٦۹٤۳۱۹٦( (   ۲۰۱۱۲۰۱۱//۱۲۱۲//۳۱۳۱حجم االستثمار لغاي�ة حجم االستثمار لغاي�ة 

   ..  وتسعمائة وثالثة واربعون مليون ومائة وستة وتسعون الف دينار ) وتسعمائة وثالثة واربعون مليون ومائة وستة وتسعون الف دينار ) 
 

   ) الف دينار) الف دينار٦۹۳٤۹۲۸٦۹۳٤۹۲۸((  ۲۰۱۲۰۱۲۲//  ۱۲۱۲//۳۳۱۱ولغاية ولغاية   ۱۱//۱۱بلغت ايرادات االستثمار من بلغت ايرادات االستثمار من   -۲۲  
ة وثالث��ون ملي��ون وتس��عمائة وثماني��ة وعش��رون ال��ف ة وثالث��ون ملي��ون وتس��عمائة وثماني��ة وعش��رون ال��ف (س��تة ملي��ارات وتس��عمائة واربع��(س��تة ملي��ارات وتس��عمائة واربع��          

 )  )  ديناردينار
) ال��ف دين��ار ( خمس��ة ملي��ارات وس��تمائة وس��بعة ) ال��ف دين��ار ( خمس��ة ملي��ارات وس��تمائة وس��بعة   ٥٦۲۷۲۹۷٥٦۲۷۲۹۷مقاب��ل اي��رادات ق��درها ( مقاب��ل اي��رادات ق��درها ( 

   ..  ۲۰۱۱۲۰۱۱وعشرون مليون ومائتان وسبعة وتسعون الف دينار ) في عام وعشرون مليون ومائتان وسبعة وتسعون الف دينار ) في عام 
 

                          ال���ف دين���ار   ال���ف دين���ار   ))    ۲۰٥٥۱۳٦٦۲۰٥٥۱۳٦٦بل���غ مجم���وع مس���اهمات الش���ركة المحلي���ة والخارجي���ة (بل���غ مجم���وع مس���اهمات الش���ركة المحلي���ة والخارجي���ة (  -۳۳
                                          (عشرون مليار وخمسمائة وواحد وخمسون ملي�ون وثالثمائ�ة وس�تة وس�تون ال�ف دين�ار) (عشرون مليار وخمسمائة وواحد وخمسون ملي�ون وثالثمائ�ة وس�تة وس�تون ال�ف دين�ار) 

بمقدار       بمقدار         ۲۰۱۱۲۰۱۱//۱۲۱۲//۳۱۳۱في حين كان مجموع المساهمات بتاريخ في حين كان مجموع المساهمات بتاريخ   ۲۰۱۲۰۱۲۲/ /   ۱۲۱۲/ /   ۳۳۱۱لغاية لغاية 
)الف دين�ار (ثالث�ة وعش�رون ملي�ار وثمانمائ�ة وتس�عة ملي�ون واربعمائ�ة )الف دين�ار (ثالث�ة وعش�رون ملي�ار وثمانمائ�ة وتس�عة ملي�ون واربعمائ�ة   ۲۳۸۰۹٤٦۹۲۳۸۰۹٤٦۹( ( 

وتسعة وستون الف دين�ار) بسس�بب بي�ع اس�هم المص�رف العراق�ي االس�المي لالس�تثمارات وتسعة وستون الف دين�ار) بسس�بب بي�ع اس�هم المص�رف العراق�ي االس�المي لالس�تثمارات 
 . .   والتنمية والتنمية 

 
  ف����ي كاف����ة المص����ارف المحلي����ة لغاي����ةف����ي كاف����ة المص����ارف المحلي����ة لغاي����ة  بل����غ مجم����وع الودائ����ع الت����ي ت����م اعتماده����ابل����غ مجم����وع الودائ����ع الت����ي ت����م اعتماده����ا -٤٤

اربع����ة وعش����رون ملي����ار وخمس����مائة اربع����ة وعش����رون ملي����ار وخمس����مائة ) ال����ف دين����ار () ال����ف دين����ار (۲٤٥۱۸٤۹۷۲٤٥۱۸٤۹۷((          ۲۰۱۲۰۱۲۲//۱۲۱۲//۳۳۱۱
انت تبل�غ انت تبل�غ ــــــــــــــ�ـــــــــــــــ�ـفي ح�ين كفي ح�ين ك  الف دينار )الف دينار )وثمانية عشر مليون واربعمائة وسبعة وتسعون وثمانية عشر مليون واربعمائة وسبعة وتسعون 

ة ة ) الف دينار       ( سبعة عشر مليار وثمانمائة وس�تون ملي�ون واربعمائ�) الف دينار       ( سبعة عشر مليار وثمانمائة وس�تون ملي�ون واربعمائ�۱۷۸٦۰٤۲۹۱۷۸٦۰٤۲۹( ( 
 ..  ۲۰۱۱۲۰۱۱//۱۲۱۲//۳۱۳۱وتسعة وعشرون الف دينار ) في وتسعة وعشرون الف دينار ) في 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الحاسوب الحاسوب   -ثالثا : ثالثا : 
                ----------     
 .االنتهاء من كتابة نظام االحصاء للقسم الفني  .۱
 .)  WWW. Nic.gov.iqللشركة على االنترنيت (  تصميم موقع .۲
 .االستمرار بكتابة االنظمة الجديدة وتحديث االنظمة الحالية  .۳
 .) حاسوب تقريبا ۸۰تجهيز االقسام والفروع بأحهزة حاسوب جديدة والبالغ عددها ( .٤
   .وتبديل االحبار   UPSتصليح بعض الحاسبات والطابعات واجهزة الحماية  .٥
  .وارساله الى وزارة المالية  CDخزن عمل الشركة على اقراص  .٦
  .االنتهاء من كتابة نظام صحة صدور الشهادات الدراسية  .۷
     مختلفةوبخدمة ۲۰۱۳لعام عقد انترنيت جديد و توقيع  انترنيت جديدة ربط منظومةتم  .۸

 .   عن السابقة
 

 المالي المالي   النشاطالنشاط  -رابعا : رابعا : 
                  ---------------       

عل�ى كاف�ة عل�ى كاف�ة   ۲۰۱۱۲۰۱۱و النص�ف االول والث�اني  لع�ام و النص�ف االول والث�اني  لع�ام ۲۰۱۰۲۰۱۰توزيع ارب�اح النص�ف الث�اني لع�ام توزيع ارب�اح النص�ف الث�اني لع�ام  -۱۱
   ..منتسبي الشركة منتسبي الشركة 

وارس��الها ال��ى ك��ل م��ن وزارة وارس��الها ال��ى ك��ل م��ن وزارة ۲۰۱۱۲۰۱۱اع��داد الحس��ابات الختامي��ة والميزاني��ة العام��ة لع��ام اع��داد الحس��ابات الختامي��ة والميزاني��ة العام��ة لع��ام  -۲۲
التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء،وزارة المالية و ديوان الرقابة المالي�ة / دائ�رة ت�دقيق التخطيط / الجهاز المركزي لالحصاء،وزارة المالية و ديوان الرقابة المالي�ة / دائ�رة ت�دقيق 

   ..نشاط التمويل والتوزيع ومديرية االحصاء واالبحاث نشاط التمويل والتوزيع ومديرية االحصاء واالبحاث 
رس�اله ال�ى المؤسس�ات الماليةوالوس�يطة رس�اله ال�ى المؤسس�ات الماليةوالوس�يطة اعداد البيان المالي وميزان المراجعة الش�هري وااعداد البيان المالي وميزان المراجعة الش�هري وا -۳۳

وال�ى البن�ك المرك�زي العراق�ي / وال�ى البن�ك المرك�زي العراق�ي /   ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//۳۰۳۰ولغاي�ة ولغاي�ة   ۱۱//۱۱والخاصة بشركتنا وللفترة من والخاصة بشركتنا وللفترة من 
   ..المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان المديرية العامة لمراقبة الصيرفة واالئتمان 

 
 الموارد البشرية الموارد البشرية   -خامساً  : خامساً  : 

----------------------------- 
 هيكلية الشركة هيكلية الشركة     

 ..موظف موظف ) )   ۸۱۸۱  تعيين (تعيين ( •
 ..  ) موظف) موظف۲۳۲۳((اعادة تعييناعادة تعيين •
 ..    موظفموظف  ))٤٤نقل الى خارج الشركة (نقل الى خارج الشركة ( •
 ..موظف موظف ) ) ۷۷نقل الى الشركة (نقل الى الشركة ( •
 ..) موظف بسبب الوفاة ) موظف بسبب الوفاة   ٤٤ترقين قيد (ترقين قيد ( •
   ..) موظف لبلوغهم السن القانوني ) موظف لبلوغهم السن القانوني ۲۲۲۲احالة على التقاعد ( احالة على التقاعد (  •
 ..) موظف  ) موظف      ٤٤استقالة بموافقة (استقالة بموافقة ( •
 ..) ) اليوجداليوجدأجازة طويلة (أجازة طويلة ( •
 ..    ))۱۱أستقالة بأخطار (أستقالة بأخطار ( •
   ..) موظف على المالك الدائم  ) موظف على المالك الدائم  ۸۸۸۸تثبيت الموظفين الذين يعملون بعقد وعددهم (تثبيت الموظفين الذين يعملون بعقد وعددهم ( •
   ..) بسبب عدم كفاءته خالل مدة التجربة ) بسبب عدم كفاءته خالل مدة التجربة ۱۱انهاء خدمة (انهاء خدمة ( •



 
 :  النشاط االداري :  النشاط االداري   دساً دساً ساسا

------------------------     
     الدورات وااليفاداتالدورات وااليفادات          
               
 الدورات الدورات   –أ أ 

------------     
   -) برنامج وكما مفصل ادناه : ) برنامج وكما مفصل ادناه : ٤۳٤۳) موظف من خالل () موظف من خالل (۱۷٥۱۷٥عدد الموظفين المتدربين ( عدد الموظفين المتدربين (   بلغ بلغ       

 
ع�����������������دد ع�����������������دد  الفترة الفترة                    البرنامج البرنامج  التسلسلالتسلسل

 المشاركين المشاركين 
 ۱۳۱۳   ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//٤٤  –  ۲۲//۱۱ انواع التامين انواع التامين  ۱۱
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۲۲//۲۳۲۳-  ۲۲//۱۹۱۹ االحصاء االساسية والمقدمة االحصاء االساسية والمقدمة  ۲۲
 ۲۲-  ۱۱//۳۳//۲۰۱۲۲۰۱۲ ۱۱//EXCEL   ۲٦۲٦قواعد البيانات باستخدام برنامج قواعد البيانات باستخدام برنامج  ۳۳
 ٤٤ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۱۹۱۹  –  ۲۲//۲۸۲۸ راسالت باللغةاالنكليزية راسالت باللغةاالنكليزية مممصطلحات التامين واعداد المصطلحات التامين واعداد ال ٤٤
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۲۹۲۹-  ۳۳//٤٤ ۱۱اللغة االنكليزيةالمبتدئة /اللغة االنكليزيةالمبتدئة / ٥٥
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۱٥۱٥  –  ۳۳//۱۱۱۱ التقييم والمتابعة التقييم والمتابعة  ٦٦
 ۷۷ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۱۹۱۹  –  ۳۳//۱۱۱۱ حسابات التأمين حسابات التأمين  ۷۷
 ۱۱   ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۲٦۲٦  -۳۳//۱۸۱۸ ستراتيجية ومكافحة الفساد االداري والمالي ستراتيجية ومكافحة الفساد االداري والمالي اادراسة دراسة  ۸۸
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۲۹۲۹  -۳۳//۲٥۲٥ التدقيق التدقيق  ۹۹

 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٤٤//۲۲۲۲  -۳۳//۲٦۲٦ اللغة االنكليزية المتوسطة اللغة االنكليزية المتوسطة  ۱۰۱۰
االساليب العلمية والعملية في اعداد التقارير والمذكرات االساليب العلمية والعملية في اعداد التقارير والمذكرات    ۱۱۱۱

 االدارية وتحرير الكتب وحفظ االضابير االدارية وتحرير الكتب وحفظ االضابير 
۲٦۲٦//۳۳-  ۲۲//٤٤//۲۰۱۲۲۰۱۲   ٤٤ 

 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٤٤//٥٥  –  ٤٤//۱۱ تقييم التدريب تقييم التدريب  ۱۲۱۲
   ٥٥ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٤٤//۱٥۱٥  –  ٤٤//۸۸ تأمين السفنتأمين السفن ۱۳۱۳
   ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//٤٤  -٥٥//۷۷ ۲۲اللغة االنكليزية المبتدئة /اللغة االنكليزية المبتدئة / ۱۱٤٤
 ۲۲ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٥٥//۲۰۲۰  -٥٥//۱۳۱۳ ادارة المخازن والمشتريات ادارة المخازن والمشتريات  ۱۱٥٥
 ٦٦ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ٥٥//۲۰۲۰  -٥٥//۱۳۱۳ التأمين الفردي على الحياة التأمين الفردي على الحياة  ۱٦۱٦
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//۳۳  -٥٥//۲۷۲۷ االساليب الحديثة في الموارد البشرية االساليب الحديثة في الموارد البشرية  ۱۱۷۷
ض����وابط وتعليم����ات الس����لف واالمان����ات واالج����راءات ض����وابط وتعليم����ات الس����لف واالمان����ات واالج����راءات  ۱۱۸۸

 المحاسبية والرقابة المحاسبية والرقابة 
۲۸۲۸//٦٦//٦٦  -٥٥//۲۰۱۲۲۰۱۲   ۱۱ 

 ۹۹ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ٦٦//۱۰۱۰  -٦٦//۳۳ مواصفات رجل البيع / مندوبمواصفات رجل البيع / مندوب ۱۹۱۹
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//۱٤۱٤  -٦٦//۱۰۱۰ التثقيف االمني وارشادات السالمة الوطنية التثقيف االمني وارشادات السالمة الوطنية  ۲۰۲۰
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//۲٤۲٤  -٦٦//۱۷۱۷ االتجاهات الحديثة في اعداد الموازنة والقوائم المالية االتجاهات الحديثة في اعداد الموازنة والقوائم المالية  ۲۲۱۱
 ۱۱۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//۲٥۲٥-٦٦//۱۷۱۷ تأمين السيارات تأمين السيارات  ۲۲۲۲
 ٥٥ ۲۰۱۲۲۰۱۲//٦٦//۲۱۲۱  -٦٦//۱۷۱۷ االسعافات االولية االساسية للمبتدئيناالسعافات االولية االساسية للمبتدئين ۲۲۳۳
ألي���ة واع���داد وص���ياغة البح���ث العلم���ي وكيفي���ة اع���داد ألي���ة واع���داد وص���ياغة البح���ث العلم���ي وكيفي���ة اع���داد  ۲۲٤٤

 البحوث والدراسات لكافة العلوم البحوث والدراسات لكافة العلوم 
۲٦۲٦٦//٦-  ۱۷۱۷//۷۷//۲۰۱۲۲۰۱۲ ۱۱ 



 ۱۰۱۰ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۷۷//۹۹  –  ۷۷//۱۱ التأمين الهندسي للموظفين الجدد والمنتجينالتأمين الهندسي للموظفين الجدد والمنتجين ۲۲٥٥
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۷۷//۲٦۲٦  –  ۷۷//۸۸ ترجمة المصطلحات المالية والمصرفية ترجمة المصطلحات المالية والمصرفية    ۲۲٦٦
 ۲۲ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۷۷//۱۷۱۷  -۷۷//۱۱۱۱ تحليل المناقصات وشروط اختيار أفضلها تحليل المناقصات وشروط اختيار أفضلها  ۲۲۷۷
   ۱۲۱۲ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۷۷//۱۹۱۹  -۷۷//۱٥۱٥ التأمين الهندسي خاص عن اعمال التسعير التأمين الهندسي خاص عن اعمال التسعير    ۲۲۸۸
   ۹۹ ۲۰۱۲۲۰۱۲//۹۹//۳۳  –  ۸۸//۲۹۲۹ تسويق الوثائق تسويق الوثائق    ۲۲۹۹
 ۲۲ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۹۹//۲۰۲۰  -۹۹//۲۲ مصطلحات التأمين واعداد المراسالت باللغة االنكليزيةمصطلحات التأمين واعداد المراسالت باللغة االنكليزية ۳۰۳۰
   ۸۸ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۹۹//۱۰۱۰  -۹۹//۲۲ تأمين الحريق والحوادثتأمين الحريق والحوادث ۳۳۱۱
 ۷۷ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۹۹//۲٤۲٤  -۹۹//۱٦۱٦ التأمين البحري للموظفين الجدد التأمين البحري للموظفين الجدد  ۳۳۲۲
 ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ /   ۹۹//۳۰۳۰  -۹۹//۲۳۲۳ تقييم كفاءة االداء تقييم كفاءة االداء  ۳۳۳۳
۳۳٤٤   

 
اب�ة وترجم�ة النص��وص وعق�ود االس�تثمارات الدولي��ة اب�ة وترجم�ة النص��وص وعق�ود االس�تثمارات الدولي��ة كتكت

 في المذكرات واالتفاقيات عبر االميل واالنترنيت في المذكرات واالتفاقيات عبر االميل واالنترنيت 
۲۳۲۳//۹۹  –  ۱۱۱۱//۱۰۱۰ / /۲۰۱۲۲۰۱۲ ۱۱   

   ٤٤ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۰۱۰//۲۱۲۱  -۱۰۱۰//۱٤۱٤ تأهيل الموظفين في المجال االداري تأهيل الموظفين في المجال االداري  ۳۳٥٥
 ۳۳ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۱۱۱//۱۲۱۲  –  ۱۰۱۰/ / ۱٤۱٤ المحادثة باللغة االنكليزيةالمحادثة باللغة االنكليزية ۳۳٦٦
   ۱۰۱۰ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۱۱۱//۱۳۱۳  -۱۱۱۱//٥٥ ادارة الخطر ادارة الخطر  ۳۳۷۷
   ۳۳ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۱۱۱//۱٥۱٥  -۱۱۱۱//۱۱۱۱ التأمين االلزاميالتأمين االلزامي ۳۳۸۸
   ۷۷ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۲۱۲//٤٤  -۱۱۱۱//۲٥۲٥ التامين على الحياة التامين على الحياة  ۳۳۹۹
   ٤٤ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۲۱۲//٦٦-۱۲۱۲//۲۲ التأمين الزراعي التأمين الزراعي  ٤۰٤۰
   ٦٦ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۲۱۲//۱٦۱٦  -۱۲۱۲//۹۹ التامين الصحي واهميته بالنسبة للفرد والمجتمعالتامين الصحي واهميته بالنسبة للفرد والمجتمع ٤٤۱۱
٤٤۲۲ VISUAL FOX ۹۹//۱۲۱۲-  ۲۷۲۷//۱۲۱۲//۲۰۱۲۲۰۱۲ ٤٤ 
   ۱۱ ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۲۱۲//۱۹۱۹  -۱۲۱۲//۱۰۱۰ ۲۲بات الختامية في ظل النظام المحاسبي الموحد /بات الختامية في ظل النظام المحاسبي الموحد /الحساالحسا ٤٤۳۳

 ۱۷٥۱۷٥ يوم يوم   ٥۰۰٥۰۰           ٤۳٤۳             المجموع المجموع 
 

 االيفاداتااليفادات  –ب ب 
--------------- 

) موظفين الى استراليا للمشاركة بالبرنامج المتخص�ص ( الت�أمين وادارة الخط�ر ) ) موظفين الى استراليا للمشاركة بالبرنامج المتخص�ص ( الت�أمين وادارة الخط�ر ) ۹۹ايفاد (ايفاد ( ..۱۱
 ..    ۲۰۱۲۲۰۱۲//۳۳//۱۰۱۰ولغاية ولغاية       ۲۲//۱۰۱۰وللفترة منوللفترة من

ايفاد موظف من الكادر المتقدم الى المملكة االردنية الهاشمية / عمان لغرض حضور دورة ايفاد موظف من الكادر المتقدم الى المملكة االردنية الهاشمية / عمان لغرض حضور دورة  ..۲۲
مق�ر ش�ركة أنجل�و ع�رب مق�ر ش�ركة أنجل�و ع�رب تدريبية ( ورشة عمل ) والمش�اركة ف�ي االجتماع�ات المق�ررة ف�ي تدريبية ( ورشة عمل ) والمش�اركة ف�ي االجتماع�ات المق�ررة ف�ي 

   ..) ولمدة أربعة أيام ) ولمدة أربعة أيام   AAIBوسطاء تأمين ( وسطاء تأمين ( 
ايف��اد الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة ال��ى لن��دن لغ��رض متابع��ة اعم��ال الش��ركة ف��ي س��وق لن��دن             ايف��اد الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة ال��ى لن��دن لغ��رض متابع��ة اعم��ال الش��ركة ف��ي س��وق لن��دن              ..۳۳

     ..( لويدز)  ( لويدز)  
  ۲۰۱۲۲۰۱۲//۸۸//۱۳۱۳ايف��اد الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة ال��ى بي��روت لم��دة ي��وم واح��د اعتب��اراً م��ن ايف��اد الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة ال��ى بي��روت لم��دة ي��وم واح��د اعتب��اراً م��ن     -٤٤

       ..لحضور  اجتماع مجلس ادارة معهد التأمين العربي لحضور  اجتماع مجلس ادارة معهد التأمين العربي 
 

ايفاد السيد مدير عام الشركة الى االردن/عم�ان لحض�ور اجتم�اع لجن�ة تامين�ات الس�يارات ايفاد السيد مدير عام الشركة الى االردن/عم�ان لحض�ور اجتم�اع لجن�ة تامين�ات الس�يارات  -٥٥
ع التامين المتخصصة في منطقة ع التامين المتخصصة في منطقة والمكاتب العربية وكذلك لحضور ملتقى اليكس حول فرووالمكاتب العربية وكذلك لحضور ملتقى اليكس حول فرو

الش�������رق االوس�������ط وش�������مال افريقي�������ا( ف�������رص نم�������و متش�������ابكة ) وللفت�������رة م�������ن                             الش�������رق االوس�������ط وش�������مال افريقي�������ا( ف�������رص نم�������و متش�������ابكة ) وللفت�������رة م�������ن                             
 . . ۲۰۱۲۲۰۱۲//۹۹//۲۰۲۰ولغاية ولغاية   ۹۹//۱٦۱٦



ايفاد السيد مدير عام الشركة الى بريطانيا/ لندن للحضور الى سوق لندن بخصوص تجدي�د ايفاد السيد مدير عام الشركة الى بريطانيا/ لندن للحضور الى سوق لندن بخصوص تجدي�د  -٦٦
يئ����ة غط����اء مص����افي ال����نفط ال����ثالث                     يئ����ة غط����اء مص����افي ال����نفط ال����ثالث                     وث����ائق التص����اريح والت����راخيص النفطي����ة ك����ذلك تهوث����ائق التص����اريح والت����راخيص النفطي����ة ك����ذلك ته

 ..۲۰۱۲۲۰۱۲//۱۰۱۰//۱۳۱۳( جنوب /وسط / شمال) ولمدة خمسة ايام اعتبارا من ( جنوب /وسط / شمال) ولمدة خمسة ايام اعتبارا من 
 

  ۱۱۱۱//۱۲۱۲ايفاد السيد مدير عام الشركة وكادر متقدم من الش�ركة ال�ى أس�طنبول للفت�رة م�ن ايفاد السيد مدير عام الشركة وكادر متقدم من الش�ركة ال�ى أس�طنبول للفت�رة م�ن  -۷۷
وسطاء     وسطاء     للقاء شركة ميونخ ري مع الشركات العراقية وللقاء مع الللقاء شركة ميونخ ري مع الشركات العراقية وللقاء مع ال  ۲۰۱۲۲۰۱۲//۱۱۱۱//۱٥۱٥ولغاية ولغاية 

 ) )UIB    ، ،AON    ، ،RFIB    الغراض تجديد اتفاقيات االع�ادة لس�وق الت�أمين العراق�ي ) الغراض تجديد اتفاقيات االع�ادة لس�وق الت�أمين العراق�ي (
   ..  ۲۰۱۳۲۰۱۳للعام القادم للعام القادم 

لحض��ور لحض��ور   ۲۰۱۲۲۰۱۲/ / ۱۱۱۱//۲۸۲۸ايف��اد موظ��ف ال��ى جمهوري��ة مص��ر العربي��ة / الق��اهرة لي��وم ايف��اد موظ��ف ال��ى جمهوري��ة مص��ر العربي��ة / الق��اهرة لي��وم  -۸۸
   ..أجتماع الجمعية العمومية للرابطة العربية لقوانين التأمين أجتماع الجمعية العمومية للرابطة العربية لقوانين التأمين 

 
 

 نشاطات فنية وتسويقية نشاطات فنية وتسويقية 
------------------------   

 ..  ۲۰۱۱۲۰۱۱اعداد االحصائيات الخاصة النجاز المباراة االنتاجية لعام اعداد االحصائيات الخاصة النجاز المباراة االنتاجية لعام  -۱۱
ت��م تجهي��ز االقس��ام و الف��روع الجغرافي��ة  والمتخصص��ة ب��المواد الترويجي��ة لتوزيعه��ا عل��ى ت��م تجهي��ز االقس��ام و الف��روع الجغرافي��ة  والمتخصص��ة ب��المواد الترويجي��ة لتوزيعه��ا عل��ى  -۲۲

   ..حملة الوثائق حملة الوثائق 
 ..  دراسة موضوع أقساط التأمين االلزامي على السيارات العسكريةدراسة موضوع أقساط التأمين االلزامي على السيارات العسكرية -۳۳
 ..زيادة منافع وثيقة التأمين الجماعية المتعددة المنافع زيادة منافع وثيقة التأمين الجماعية المتعددة المنافع  -٤٤
 تم تشكيل لجنة الجراء التأمين الجماعي على كافة التجار المسجلين لدى غرفة تجارة بغداد تم تشكيل لجنة الجراء التأمين الجماعي على كافة التجار المسجلين لدى غرفة تجارة بغداد  -٥٥
 ..أستمارة أستمارة   ۲۰۰۰۲۰۰۰توزيع استمارات التعيين وبحدود توزيع استمارات التعيين وبحدود  -٦٦
ات وبحضور ات وبحضور برعاية السيد مدير عام الشركة أقيمت أحتفالية دينية بمناسبة مولد سيد الكائنبرعاية السيد مدير عام الشركة أقيمت أحتفالية دينية بمناسبة مولد سيد الكائن -۷۷

     ..لفيف من الشعراء ومنتسبي الشركة وبتغطية اعالمية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم لفيف من الشعراء ومنتسبي الشركة وبتغطية اعالمية وتم توزيع الهدايا العينية عليهم 
   ..أحتفلت الشركة بعيد المرأة العالمي بتكريم المتميزات منهن وتوزيع المبالغ النقدية عليهنأحتفلت الشركة بعيد المرأة العالمي بتكريم المتميزات منهن وتوزيع المبالغ النقدية عليهن -۸۸
حيل�وا حيل�وا أقيمت أحتفالية لتودي�ع كوكب�ة م�ن الم�وظفين ال�ذين أأقيمت أحتفالية لتودي�ع كوكب�ة م�ن الم�وظفين ال�ذين أ  برعاية السيد مدير عام الشركةبرعاية السيد مدير عام الشركة -۹۹

على التقاعد لجهودهم في خدمة الش�ركة  وحي�ث اع�رب المتقاع�دون ع�ن امتن�انهم للش�ركة على التقاعد لجهودهم في خدمة الش�ركة  وحي�ث اع�رب المتقاع�دون ع�ن امتن�انهم للش�ركة 
ممايجس���د العالق���ة الوثيق���ة ب���ين الش���ركة وموظفيه���ا باالض���افة ال���ى االحتفالي���ة ب���المنتجين ممايجس���د العالق���ة الوثيق���ة ب���ين الش���ركة وموظفيه���ا باالض���افة ال���ى االحتفالي���ة ب���المنتجين 
الفائزين بالمباراة االنتاجية والذين حقق�وا اعل�ى نس�ب م�ن االقس�اط المتحقق�ة ، وت�م توزي�ع الفائزين بالمباراة االنتاجية والذين حقق�وا اعل�ى نس�ب م�ن االقس�اط المتحقق�ة ، وت�م توزي�ع 

   ..  يرية عليهميرية عليهمالهدايا التقدالهدايا التقد
 ..تمت الموافقة على تأمين قروض السيارات التي يتم بيعها بالتقسيط لموظفي الدولة  تمت الموافقة على تأمين قروض السيارات التي يتم بيعها بالتقسيط لموظفي الدولة   -۱۰۱۰
   ۲۰۱۲۲۰۱۲//۹۹//۲۷۲۷ولغاية ولغاية   ۹۹//۲٤۲٤ساهمت شركتنا في معرض (العمل للعمل) والذي افتتح في ساهمت شركتنا في معرض (العمل للعمل) والذي افتتح في  -۱۱۱۱

 والذي اقيم في قاعات كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد البراز اهم نشاطات الشركة والذي اقيم في قاعات كلية التربية الرياضية / جامعة بغداد البراز اهم نشاطات الشركة             
 . .   ونشر الوعي التأميني بين الجمهورونشر الوعي التأميني بين الجمهور            
                                          ) وتح����ت ش����عار) وتح����ت ش����عار۳۹۳۹ش����اركت ش����ركتنا بجن����اح ف����ي مع����رض بغ����داد ال����دولي بدورت����ه (ش����اركت ش����ركتنا بجن����اح ف����ي مع����رض بغ����داد ال����دولي بدورت����ه ( -۱۲۱۲

( بواب�ة االعم��ار واالس��تثمار ) لتوض��يح مض��مون الت�أمين واهداف��ه االقتص��ادية واث��ره عل��ى ( بواب�ة االعم��ار واالس��تثمار ) لتوض��يح مض��مون الت�أمين واهداف��ه االقتص��ادية واث��ره عل��ى 
   ..على الجمهور على الجمهور المجتمع مع توزيع الهدايا المجتمع مع توزيع الهدايا 

بحض��ور الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة وك��ادر متق��دم م��ن الش��ركة أقيم��ت ن��دوة موس��عة تح��ت بحض��ور الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة وك��ادر متق��دم م��ن الش��ركة أقيم��ت ن��دوة موس��عة تح��ت  -۱۳۱۳
عنوان ( التسويق االلكتروني وأثره في صناعة التأمين ) في جامعة بغداد / المعهد العالي عنوان ( التسويق االلكتروني وأثره في صناعة التأمين ) في جامعة بغداد / المعهد العالي 

وبمشاركة عدد من البحوث والمعدة من وبمشاركة عدد من البحوث والمعدة من   ۲۰۱۲۲۰۱۲//۱۲۱۲//٦٦للدراسات المحاسبية والمالية يوم للدراسات المحاسبية والمالية يوم 



التسويق االلكتروني وانعكاس�اته عل�ى تس�ويق وث�ائق التسويق االلكتروني وانعكاس�اته عل�ى تس�ويق وث�ائق   -۱۱  ((قبل موظفي الشركة وبعنوان  قبل موظفي الشركة وبعنوان  
دور الحاس���بة ف���ي الت���أمين / م���دير قس���م دور الحاس���بة ف���ي الت���أمين / م���دير قس���م   -۲۲الت���أمين / م���دير قس���م التخط���يط والتس���ويق الت���أمين / م���دير قس���م التخط���يط والتس���ويق 

الحاسوب ) وتم خاللها مناقشة اهم المشاكل الت�ي تعي�ق تس�ويق وث�ائق الت�أمين الكتروني�اً الحاسوب ) وتم خاللها مناقشة اهم المشاكل الت�ي تعي�ق تس�ويق وث�ائق الت�أمين الكتروني�اً 
خاص��ة واالث��ار االيجابي��ة عل��ى خاص��ة واالث��ار االيجابي��ة عل��ى واالبع��اد والتط��ورات المس��تقبلية لوث��ائق الت��أمين بص��ورة واالبع��اد والتط��ورات المس��تقبلية لوث��ائق الت��أمين بص��ورة 

   ..المجتمع بصورة عامة المجتمع بصورة عامة 
والدوائر العائدة ل�وزارة المالي�ة والش�ركات والدوائر العائدة ل�وزارة المالي�ة والش�ركات   ۲۰۱۱۲۰۱۱تم انجاز وتوزيع التقرير السنوي لعام تم انجاز وتوزيع التقرير السنوي لعام  -۱٤۱٤

     ..التأمينية العربية والمؤسسات ذات العالقة بالتأمين التأمينية العربية والمؤسسات ذات العالقة بالتأمين 
   ..ة الماليةة الماليةومناقشتها مع دائرة الموازنة / وزارومناقشتها مع دائرة الموازنة / وزار  ۲۰۱۳۲۰۱۳تم انجاز الموازنة التخطيطية لعام تم انجاز الموازنة التخطيطية لعام  -۱٥۱٥
   ..  ۲۰۱۱۲۰۱۱تم انجاز تقرير كفاءة االداء لعام تم انجاز تقرير كفاءة االداء لعام  -۱٦۱٦
   ..  ۲۰۱۳۲۰۱۳تم انجاز الخطة االنتاجية لعام تم انجاز الخطة االنتاجية لعام  -۱۷۱۷
   ..  ۲۰۱۲۲۰۱۲تم انجاز احصائية انتاجية القنوات التسويقية لعام تم انجاز احصائية انتاجية القنوات التسويقية لعام  -۱۸۱۸
   ..تم التعاقدمع بعض المواطنين بصفة منتج بالتعاقد تم التعاقدمع بعض المواطنين بصفة منتج بالتعاقد  -۱۹۱۹
انج��ازات ش��هرية ، انج��ازات ش��هرية ، انج��از التق��ارير االس��بوعية والش��هرية ( النش��اط االس��بوعي ، تقري��ر انج��از التق��ارير االس��بوعية والش��هرية ( النش��اط االس��بوعي ، تقري��ر  -۲۰۲۰

   ..تطوير القدرات البشرية الشهري ) تطوير القدرات البشرية الشهري ) 
وبن�وعين ( ج�داري ومنض�دي ) عل�ى كاف�ة منتس�بي الش�ركة وبن�وعين ( ج�داري ومنض�دي ) عل�ى كاف�ة منتس�بي الش�ركة   ۲۰۱۳۲۰۱۳تم توزيع تقويم ع�ام تم توزيع تقويم ع�ام  -۲۱۲۱

وال�دوائر العائ��دة ل�وزارة المالي��ة والش�ركات التأميني��ة االهلي�ة والوك��االت ومعظ�م ال��وزارات وال�دوائر العائ��دة ل�وزارة المالي��ة والش�ركات التأميني��ة االهلي�ة والوك��االت ومعظ�م ال��وزارات 
   ..ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمواطنين ومؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص والمواطنين 

     ..) كتاب تأميني لرفد مكتبة الشركة بها ) كتاب تأميني لرفد مكتبة الشركة بها ۳٦۳٦شراء (شراء ( -۲۲۲۲
) بح�وث بمختل�ف االختصاص�ات التأميني�ة ( ش�ركة الت�أمين الوطني�ة ، ) بح�وث بمختل�ف االختصاص�ات التأميني�ة ( ش�ركة الت�أمين الوطني�ة ، ۸۸رفد المكتبة ب�ـ ( رفد المكتبة ب�ـ (  -۲۳۲۳

   ..المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ) المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ) 
   ..) باحثاً ومستعيراً ) باحثاً ومستعيراً ۱۱۹۷۱۱۹۷استقبلت مكتبة الشركة (استقبلت مكتبة الشركة ( -۲٤۲٤

 النشاط االعالمي  -سابعا  : 
--------------------------  

في النشرة االقتصادية الصادرة  ۲۰۱۱تم نشر تصريح صحفي عن منجزات الشركة لعام  -۱
 .عن االمانة العامة لمجلس الوزراء  

 .على القناة العراقية الفضائية  ٦/۲/۲۰۱۲نشر لقاء للسيد مدير عام الشركة بتاريخ  -۲
 . ۲۰۱۲في دليل العراق التجاري لعام  نشر اعالنيين باللغتين العربية واالنكليزية -۳
  . خاص بنشاطات الشركة  تعريفي   CDاعداد  -٤
شركة العراق الدولية والمقام  أقامتهاالعداد للمشاركة في معارض ( العمل للعمل ) والذي  -٥

 .في جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية في الجادرية  
/ جامعة بغداد من اجل عقد ندوة  التنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك -٦

  .موسعة لشركتنا تخص سوق التأمين في العراق ومميزات رجل البيع 
  .تم تقييم بحوث لطلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / الدراسات العليا  -۷
تم االتفاق مع القناة الفضائية العراقية النتاج سبوتات اعالنية تغطي نشاط فروع الشركة  -۸

المتخصصة ( البحري ، االلزامي  ، الحريق والحوادث ، الحياة / الصحي ) والتأمين 
 .بصورة عامة 

تم تجديد العقد المبرم مع مطار بغداد الدولي والخاص بنصب اللوحات التعريفية عن شركة  -۹
    .أمين الوطنية في كل من صالة بابل ونينوى الت



باالضافة الى تجهيز فرق  ۲۰۱۳تم تجديد عقد رعاية نادي الرمادي الرياضي لعام  -۱۰
 .النادي بالتجهيزات الرياضية كافة 

 .القيام بحملة ترويجية في الصحف العراقية لوثيقة التأمين الصحي اذ تم أصدارها حديثا   -۱۱
 نشر خبر صحفي بمناسبة أحتفال الشركة بالمولد النبوي الشريف على القناة الفضائية  -۱۲

 .العراقية        
تم نشر تقرير صحفي موسع  تحت عنوان (  نساءمتميزات في شركة التأمين  -۱۲

  .الوطنية )  بمناسبة عيد المرأة العالمي  في اغلب الصحف المحلية والمواقع االلكترونية 
 قبال طلبات الصحفيين واالعالميين الخاصة بأجراء اللقاءات الصحفية والتي تخصتم أست -۱٤

 .اهم انجازات ونشاطات الشركة التأمينية        
   .) لمعرض بغداد الدولي۳۹تم اعداد التحضيرات االولية من اجل المشاركة في الدورة (  -۱٥
لشركة من الطلبة للمراحل نشر خبر عن أستضافة الشركة لعدد من أبناء منتسبي ا -۱٦

الدراسية  الثالثة ( االبتدائية ، المتوسطة ، االعدادية ) في الصحف المحلية وكذلك بثه على 
   .موقع  الشركة االلكتروني 

تم اجراء لقاء صحفي للسيد مدير عام الشركة  مع كل من ( صحيفة اخر االحداث  -۱۷
ركة في مجال التأمين وتوضيح خطط الشرق) لتسليط الضوء على انجازات الش وصحيفة
 .  المستقبلية الشركة

         متابعة الصحف واألنترنيت لمعرفة مانشر عن شركتنا واخر المستجدات في عمل  -۱۸
    .شركات التأمين العربية والعالمية  

 


	2-  بلغت مشاريع الاعمار التي تم التأمين عليها (2053   ) مشروعا على  مستوى العراق  .

