
المجموعدون االبتدائيةابتدائيةمتوسطةاعداديةدبلومبكالوريوسدبلوم عاليماجستيردكتوراهجارترالدائرة
116068914988شـــركة الــتـأمـيـن العـراقيــة

00116068914988286الــمــجـــــــــــــمــــــوع

القوى العامله لشركة التأمين العراقية مصنفه حسب الشهادات لسنة/2009



فعلـــــــــيالــدائـــــــــرة 
14334شركة التامين العراقيـة 

14334المجمــــــــــــــوع

 االيــرادات لـدوائر التمـويل الـذاتـي لسنـة /2009
مليون  دينار



مليون دينار
الـــــربــــحاأليـــــــــراداتالمصـــروفـات المصـــروفـات الــدائـــــــــرة 

األداريــــــــــهالتشغيليه
9599343614334945شركة التامين العراقيـة 

9599343614334945المجمــــــــــــــوع

لدوائر التمويل الذاتي لسنة/ 2009
النفقات التشغيلية والمصروفات االدارية وااليرادات والربح



مليون  دينــار
القيمه المضــافهاألحتياطيـاترأس المــــالرأس المــــالالــدائـــــــــرة 

المــدفــــوعاألسمـــــــي
111904491ـــــــ1000شركة التامين العراقيـة 

111904491ـــــــ1000المجمــــــــــــــوع

لـدوائر التمـويل الـذاتـي لسنـة /2009
رأس المال األسمي ورأس المال المدفوع واالحتياطيات والقيمه المضافه 



مليون دينار
مبالـــــغايــــرادات الــدائـــــــــرة 

االستثمــاراالستثمــارالمقبـــوضــهالمـدفـوعـــهالمقبـــوضــهالمـدفـوعـــه
367853482188312168ــــــشركة التامين العراقيـة 

367853482188312168ــــــالمجمــــــــــــــوع

الفوائد والعموالت المدفوعه والمقبوضه  ومعدل عائد االستثمار لدوائر التمويل الذاتي
لسنة/2009

الـعمــــــوالتالفوائــــــــــــــد



مليون دينار
مجموعايـــــــــــراداتفوائد الودائع فوائد تسهيالتفوائد قروضفوائد قروضارباحفوائد ايراداتالــدائـــــــــرة 

االيراداتاخــــــــرىوالحواالتوقروض طويلة قصيرة االجلطويلة االجلمساهماتسنداتعقارية
االستثماراالجـــــل

1883ـــــــــ222ــــــــــــــــــ260146ـــــــــ1255شركة التامين العراقيـة 
1883ـــــــــ222ــــــــــــــــــ260146ـــــــــ1255المجمــــــــــــــوع

عائد االستثمارحسب نوعه لدوائر التمويل الذاتي لسنة/2009 



عــــدد الفــروع والمكــاتبعـدد الحسـابـاتالــدائـــــــــرة 
(الـداخليـه والخـارجـيـه)المفـتـوحــه

19 فرع26شركة التامين العراقيـة 
19 فرع26المجمــــــــــــــوع

عــــــــدد الحســابـات المفتــوحــــــه وعــــدد الفــــروع والمكــــاتب
لدوائـــــر التمـويـل الـذاتـي لسنة/2009



المجموعانــاثذكــورالــدائـــــــــــــــــــــــــــره
122164286شـــركة الــتـأمـيـن العـراقيــة

122164286الــمــجـــــــــــــمــــــوع

القوى العامله لشركة التأمين العراقية مصنفه ذكور واناث لسنة/2009



المبلغ بالمليون
فعليالــدائـــــــــــــــــــــــــــره

(متحقق)

13668شركة التأمين العراقيــــــــــه

13668المجمـــــــــــوع

 النفقات العامة  لدوائر وزارة المالية لسنة/2009



المبـالـغ بالدينارالعــددأقســـــــــــاط التأميـــــن

774720460583الـوثـائـق الـساريـة المفعـول +
9635994700الـوثـائـق الجديـده الصـادره +
98414700الـوثـائـــــــق المــلغيـــــــــه -
ــــــــــــالـوثـائـــــــق المــعفـــــــــاة -

2468379الـوثـائـق المعـاد سـريـانــها +
883226938362المجمـــــــوع

المبـالـغ بالدينارالعــددالتعـويضـــــــــات

1287965255الـــــــــوفــــــــــــــاة
2335129الحـــــــــــــــــــــوادث
1911564االخــــــــــــــــــــــرى

ــــــــــــحوافـز حملة الوثـائـق
1511092803الــتصــفيـــــــــــــــات

14802104751المجمـــــــوع

2009

2009

اقسـاط  لمبالغ التأمين والتعويضات للتأمين على الحياة الفردي لسنة/2009 

شركــة التأميــن العـــراقيــه

شركــة التأميــن العـــراقيــه



المبالغ بالدينار
المجمــــــــــــــوعشركة التأمين العراقيهأقســـــــــــاط التأميـــــن

التعويضاتاالقساط
ــــــــــ221935البحري بضـائــع
ــــــــــــــــــــالســـــــــــــــفن
ــــــــــــــــــــالطيـــــــــــــران
28596886195الحـــــــــريـــــق
251400766492الهنـدســــــــــي

63951047531الحوادث األخرى
15179825613سيارات/ تكميلي
ــــــــــــــــــــااللــزامــــــــــي
ــــــــــــــــــــالزراعــــــــــــي

ــــــــــــــــــــمسؤوليه شخصيه
ــــــــــ46678االعاده الــــوارده
24941301181546الحيــــــــــــــــــاة
ــــــــــــــــــــالبطاقه البرتقاليـه
ــــــــــــــــــــالـترانسيــــــــــت

ــــــــــــــــــــصندوق التأمين األلزامي
63540261407377المجمـــــــوع

االقسـاط والتعويضات المـدفــوعــه حسب نـوع التأمين العـام  لسنة/2009 

2009
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