
 
 
 

 
   2012/  3/ 31ولغاية  1/ 1ادناه أهم النشاطات للفترة من 

 
 االنتاج ( اقساط وتعويضات )  -اوال : 

------------------------------ 
  
) ال��ف   19665896حقق��ت الش��ركة أقس��اط لمختل��ف أن��واع الت��أمين ق��درها ( -1

تة دينار   ( تسعة عشر مليار وستمائة وخمسة وستون ملي�ون وثمانمائ�ة وس�
وتس�����عون ال�����ف دين�����ار ) مـقـاب�����ـل مخـط�����ـط لـنـف�����ـس الـفـت�����ـرة قـــ�����ـدره 

) الف دينار  ( تسعة عش�ر ملي�ار وخمس�مائة وثماني�ة واربع�ون 19548750(
%  ف�ي ح�ين  101مليون وسبعمائة وخمس�ون ال�ف دين�ار ) أي بنس�بة تنفي�ذ 

 ) ال�ف22725521( 2011كانت األقس�اط المتحقق�ة ل�نفس الـف�ـترة م�ن عـ�ـام 
دينار ( اثنان وعشرون مليار وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون وخمس�مائة 

% وذل��ك النخف��اض  13وواح�د وعش��رون ال�ف دين��ار ) أي بأنخف��اض ق�درها  
في االقساط التمحققة لمحفظة التأمين الهندسي بسبب تن�افس بع�ض الش�ركات 

 0التأمينية االهلية غير القائمة على االكتتاب الفني السليم 
 

) مش���روعا عل���ى     583 مش���اريع االعم���ار الت���ي ت���م الت���أمين عليه���ا ( بلغ���ت  -2
 مستوى العراق 

                        
) ال��ف دين��ار  (س��تة 6882512بلغ��ت التعويض��ات الـمـدفـوع��ـة للم��ؤمن له��م ( -3

مليارات وثمانمائة واثنان وثمانون مليون وخمسمائة واثناعش�ر ال�ف دين�ار ) 
)   5099538( 2011لنـفـس الـفـت�ـرة م�ـن ع�ـام  مقابل تعـويضات مـدفـوعـة

ال��ف دين��ار ( خمس��ة ملي��ارات وتس��عة وتس��عون ملي��ون وخمس��مائة وثماني��ة 
% في محفظةالحريق اذ بلغ الفرق                 35وثالثون الف دينار ) أي بنسبة زيادة 

) الف دينار ( مليار واربعمائة وتسعة وعشرون مليون وستمائة 1429613( 
الث��ة عش��ر ال��ف دين��ار ) ع��ن الع��ام الس��ابق  اذ بل��غ تع��ويض ح��ادث واح��د(  وث

) مليون دينار  ( تسعمائة وخمسة وسبعون مليون دينار ) ( مجمع احم�د 975
 عبد االمير / بغداد الجديدة )  . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

  
) ال�ف دي�ـنار ( ثالث�ة وس�تون 63307792( 31/3/2012بـلـغ حـجـم االس�تثمار ف�ي  -1

مليار وثالثمائة وسبعة مليون وسبعمائة واثنان وتسعون الف دينار )  في حين بل�غ حج�م 
) ال���ف دين���ار ( س���تة وخمس���ون ملي���ار  56943196(  31/12/2011االس���تثمار لغاي���ة 

  0% 11بنمو  اي وتسعمائة وثالثة واربعون مليون ومائة وستة وتسعون الف دينار ) 
 

 ) الف دينار 647675( 31/3/2012ولغاية  1/1بلغت ايرادات االستثمار من  -2 
 ( ستمائة وسبعة واربعون مليون وستمائة وخمسة وسبعون الف دينار  )        
 

 
)الف دينار             24023447بلغ مجموع مساهمات الشركة المحلية والخارجية ( -3

شرون مليون واربعمائة وسبعة واربعون الف دينار ( اربعة وعشرون مليار وثالثة وع
في حين كان مجموع المساهمات بتاريخ  2012/  3/  31)                      لغاية 

)الف دينار (ثالثة وعشرون مليار وثمانمائة  23809469بمقدار    (  31/12/2011
 وتسعة مليون واربعمائة وتسعة وستون الف دينار)   . 

 
الودائع التي تم اعتمادها في كافة المصارف المحلية لغاية بلغ مجموع  -4

) الف دينار ( خمسة عشر مليار وثالثمائة وخمسة    15395485(  31/3/2012
وتسعون مليون واربعمائة وخمسة وثمانون الف دينار ) في حين كانت تبلغ ( 

واربعمائة ) الف دينار       ( سبعة عشر مليار وثمانمائة وستون مليون 17860429
  0 31/12/2011وتسعة وعشرون الف دينار ) في 

 
 

 
 

 
 الحاسوب  -ثالثا : 
        ----------   
 االنتهاء من كتابة نظام االحصاء للقسم الفني  .1
 تصميم موقع جديد للشركة على االنترنيت .2
 االستمرار بكتابة االنظمة الجديدة وتحديث االنظمة الحالية  .3
 فروع بأحهزة حاسوب جديدة تجهيز بعض االقسام وال .4
 وتبديل االحبار    UPSتصليح بعض الحاسبات والطابعات واجهزة الحماية  .5
 وارساله الى وزارة المالية  CDخزن عمل الشركة على اقراص  .6

 
 
 
 
 
 



 
 المالي  النشاط -رابعا : 
         ---------------    

عل�ى كاف�ة منتس�بي  2011ام و النصف االول لع�2010توزيع ارباح النصف الثاني لعام  -1
  0الشركة 

 
ال��ى ك��ل م��ن  دي��وان الرقاب��ة  2011أرس��ال الحس��ابات الختامي��ة والميزاني��ة العام��ة لع��ام  -2

  0المالية / دائرة تدقيق نشاط التمويل والتوزيع ومديرية االحصاء واالبحاث 
 

الجه�از  ال�ى وزارة التخط�يط / 2011أرسال الميزانية العامة والحسابات الختامي�ة لع�ام  -3
   0المركزي لالحصاء 

 
 
 

 الموارد البشرية  -خامساً  : 
----------------------------- 

 هيكلية الشركة   
 ) اليوجد  تعيين ( •
 ) موظف 14اعادة تعيين( •
 )  اليوجدنقل الى خارج الشركة ( •
 ) موظف 1نقل الى الشركة ( •
 ) اليوجدتنسيب خارج الشركة ( •
 )  اليوجد تعيين بعقود( •
 ) اليوجد قين قيد (تر •
 ) موظف 1احالة على التقاعد (  •
 ) موظف    1استقالة بموافقة ( •
 ) 3أجازة أمومة (  •
 ) اليوجدأجازة طويلة ( •
 ) اليوجدأستقالة بأخطار ( •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 النشاط االداري  -سادساً  : 
------------------------   

  الدورات وااليفادات     
     ---------------------------  

 
 الدورات  –أ 

------------   
  -) برنامج وكما مفصل ادناه : 12) موظف من خالل (36بلغ  عدد الموظفين المتدربين (    

ع������������������دد  الفترة  البرنامج  التسلسل
 المشاركين 

 13  4/3/2012 – 1/2 انواع التامين  1
2 
 

 مصطلحات التامين واعداد الراسالت باللغة
 االنكليزية 

28/2 – 19/3/2012 4 

 1 23/2/2012 – 19/2 االحصاء االساسية والمتقدمة  3
 1 5/4/2012 – 1/4 تقييم التدريب  4
قواع�������د البيان�������ات باس�������تخدام برن�������امج  5

EXCEL  
26/2- 1/3/2012 1 

 1 15/3/2012 – 11/3 التقييم والمتابعة  6
 1 29/3/2012 -25/3 التدقيق  7
 1 22/4/2012 -26/3 توسطة اللغة االنكليزية الم 8
دراسة ستراتيجية ومكافحة الفس�اد االداري  9

 والمالي 
18/3- 26/3/2012  1 

االس����اليب العلمي����ة والعملي����ة ف����ي اع����داد   10
التقارير والمذكرات االدارية وتحرير الكت�ب 

 وحفظ االضابير 

26/3- 2/4/2012  4 

 1 29/3/2012- 4/3 1اللغة االنكليزيةالمبتدئة / 11
 7 19/3/2012 – 11/3 حسابات التأمين  12

 
 

 
 االيفادات  –ب 

--------------- 
) موظفين الى استراليا للمشاركة بالبرنامج المتخصص ( التأمين وادارة 9ايفاد ( .1

 10/3/2012ولغاية    10/2الخطر ) وللفترة من
 
 
 
 
 



 
 نشاطات فنية وتسويقية 

------------------------  
  2011صائيات الخاصة النجاز المباراة االنتاجية لعام اعداد االح -1
تم تجهيز االقسام و الفروع الجغرافية  والمتخصصة بالمواد الترويجية لتوزيعها على  -2

  0حملة الوثائق 
 دراسة موضوع أقساط التأمين االلزامي على السيارات العسكرية  -3
المس�جلين ل�دى غرف�ة تج�ارة تم تشكيل لجنة الجراء التأمين الجماعي على كافة التج�ار  -4

 بغداد 
 أستمارة  2000توزيع استمارات التعيين وبحدود  -5
برعاي��ة الس��يد م��دير ع��ام الش��ركة أقيم��ت أحتفالي��ة ديني��ة بمناس��بة مول��د س��يد الكائن��ات  -6

وبحض�ور لفي��ف م��ن الش��عراء ومنتس��بي الش�ركة وبتغطي��ة اعالمي��ة وت��م توزي��ع اله��دايا 
   0العينية عليهم 

عي�د الم�رأة الع�المي بتك�ريم المتمي�زات م�نهن وتوزي�ع المب�الغ النقدي�ة أحتفلت الش�ركة ب -7
 عليهن 

  0) كتاب تأميني لرفد مكتبة الشركة بها 22شراء ( -8
    0) باحثاً ومستعيراً 450استقبلت مكتبة الشركة ( -9

 
 
 

 
 

 النشاط االعالمي  -سابعاً : 
--------------------------  

في النشرة االقتصادية  2011الشركة لعام  تم نشر  تصريح صحفي عن منجزات -1
 الصادرة عن االمانة العامة لمجلس الوزراء  

 على القناة العراقية الفضائية  6/2/2012نشر لقاء للسيد مدير عام الشركة بتاريخ  -2
  2012نشر اعالنيين باللغتين العربية واالنكليزية في دليل العراق التجاري لعام  -3
تعريفي ليتم توزيعه على الجهات ذات    CDة تحفظ بـاعداد معلومات عن الشرك -4

 العالقة الخاصة 
االعداد للمشاركة في معارض ( العمل للعمل ) والذي تقيمه شركة العراق الدولية  -5

 والمقام في جامعة بغداد / كلية التربية الرياضية في الجادرية  
من اجل عقد ندوة التنسيق مع مركز بحوث السوق وحماية المستهلك / جامعة بغداد  -6

  0موسعة لشركتناتخص سوق التأمين في العراق ومميزات رجل البيع 
 تم تقييم بحوث لطلبة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية / الدراسات العليا   -7
تم االتفاق مع القناة الفضائية العراقية النتاج سبوتات اعالنية تغطي نشاط فروع  -8

حري ، االلزامي  ، ااحريق والحوادث ، الحياة / الصحي ) الشركة المتخصصة  ( الب
 0والتأمين بصورة عامة 

تم تجديد العقد المبرم مع مطار بغداد الدولي والخاص بنصب اللوحات التعريفية عن  -9
 شركة التأمين الوطنية في كل من صالة بابل ونينوى  



صحي اذ تم أصدارها القيام بحملة ترويجية في الصحف العراقية لوثيقة التأمين ال -10
نشر خبر صحفي بمناسبة أحتفال الشركة بمولد النبوي الشريف على القناة -11حديثاً 

 الفضائية 
 العراقية        
تم نشر تقرير صحفي موسع  تحت عنوان (  نساءمتميزات في شركة التأمين الوطنية -12

  0قع االلكترونية )  بمناسبة عيد المرأة العالمي  في اغلب الصحف المحلية والموا
 
 
 
 
 

تم أستقبال طلبات الصحفيين واالعالميين الخاصة بأجراء اللقاءات الصحفية والتي  -13
 تخص اهم انجازات ونشاطات الشركة التأمينية  

) لمعرض بغداد 39تم اعداد التحضيرات االولية من اجل المشاركة في الدورة (  -14
 الدولي 

 لمعرفة مانشر عن شركتنا واخر المستجدات في عمل متابعة الصحف واألنترنيت  -15
                             شركات التأمين العربية والعالمية           


