
االستثمار
: الدولي الترقيم

قمةVQUF: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

االلكتروني البريد

: الشركة نشاط

19/7/2000:  التأسيس تأريخ
:   التأسيسي المال رأس

9/1/2006:  االدراج تأريخ
:  االدراج عند المال رأس

ناجي صالح سيف: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس          النقيب الدين عز ضياء بدوي محمد: االدارة مجلس اعضاء

عضو                                          احمد وليد احمد

عضو                                     عايد نوري حردان

عضو                                العايد نوري وديع عمر

عضو                                       عايد نوري ودود

الكوفي علي مجيدالحسابات مراقب

ــــــــــــالمساهمة نسبة

1,000,000,000 :  2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

ــــــــــــ33.60110.6312.2479.734.23(%)نسبة دوران السهم 
0.49ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.04ــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

80.9399.0592.8284.6380.4280.00(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ29.76ــــــــــــمكرر االرباح
3.35104.7614.116.495.104.99(مرة)نسبة التداول

0.550.560.530.440.831.47(دينار)القيمة الدفترية 
302,736,205563,080,957532,411,934220,958,251416,007,747730,849,204رأس المال العامل

ــــــــــــ810125014501125500(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

غير متداولة335,992,1461,106,249,703122,424,593398,628,40021,153,060عدد االسهم المتداولة
غير متداولة622,214,9811,440,481,182182,813,138619,960,03229,108,378القيمة المتداولة

ــــــــــــ0.8101.2501.4502.2501.000سعر االغالق السنوي
ــــــــــــ1.8501.3001.5001.5501.400معدل السعر السنوي

ــــــــــــ2.0002.0001.6502.2502.000اعمى سعر نفذ
ــــــــــــ0.8001.1001.3001.0001.000ادنى سعر نفذ
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Al-Qum'a for Finanical Investment(خاصة مساهمة) المالي لالستثمار القمة 

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

64,826,705123,496,680364,791,84839,280,51145,00010,000  النقود

345,457,263445,010,868208,237,012221,894,666516,913,976850,005,945االستثمارات

500,00064,000,000ــــــــــــــــــــــــ21,322,000المدينون

431,605,968568,507,548573,028,860261,175,177517,458,976914,015,945مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة 

244,206,7711,146,657777823,908الدفترية بالقيمة الثابتة الموجودات

267,494534,990802,4861,069,982ــــــــــــــــمؤجلة ايرادية نفقات

244,206,7711,146,657267,501534,997802,4931,893,890 الثابتة الموجودات مجموع

675,812,739569,654,205573,296,361261,710,174518,261,469915,909,835مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

128,869,7632,060,0001,000,000600,000347,47818,988,751الدائنون

3,366,59139,616,92639,616,92639,616,92643,137,596ــــــــالتخصيصات

61,486,825121,040,394ــــــــــــــــــــــــــــــــدائنة مصارف

128,869,7635,426,59140,616,92640,216,926101,451,229183,166,741مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000500,000,000500,000,000500,000,000(االسمي) المدفوع المال رأس

453,057,02487,993,36478,889,122257,986,698257,986,698232,743,094- االحتياطيات

ــــــــ341,176,458-536,493,450-546,209,687-523,765,750-ــــــــالمتراكم العجز

546,942,976564,227,614532,679,435221,493,248416,810,240732,743,094مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

675,812,739569,654,205573,296,361261,710,174518,261,469915,909,835مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

300,463,974320,765,7298,705,40019,341,5932,184,649315,283,337الجاري النشاط ايراد

300,463,974320,765,7298,705,40019,341,5932,184,649315,283,337مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

124,233,99271,754,0009,860,0003,000,0002,800,0001,550,000واالجور الرواتب

139,60045,500ــــــــ45,175,400711,150297,000السلعية المستلزمات

116,983,70017,980,0005,627,16624,387,4009,366,7508,232,548الخدمية المستلزمات

3,371,0267,995,3269,054,287ــــــــــــــــــــــــمدينة فوائد/ االراضي وايجارات فوائد

27,955,520469,844267,496267,4961,091,3971,705,616واالطفاءات االندثارات

314,348,61290,914,99416,051,66231,025,92221,393,07320,587,951مجموع مصروفات النشاط الجاري

19,208,424294,695,386-11,684,329-7,346,262-13,884,638229,850,735-العمليات الجارية (عجز)فائض 

المصروفات التحويلية واالخرى

800,0002,695,0002,264,975698,00095,1001,278,632التحويلية المصروفات

2,600,000182,267,862105,000182,934,663300,000,0005,832,782االخرى المصروفات

2,369,975183,632,663300,095,1007,111,414-3,400,000184,962,862مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

319,303,524287,583,972-195,316,992-9,716,237-17,284,63844,887,873-الفائض القابل للتوزيع   

:فائض النشاط يوزع كما يلي 

43,137,596ــــــــــــــــــــــــ3,366,591ــــــــالدخل ضريبة

12,222,318ــــــــــــــــــــــــ953,867ــــــــالقانوني احتياطي

232,224,058ــــــــــــــــــــــــ18,123,478ــــــــ(للتوزيع معدة) موزعة غير ارباح

ــــــــــــــــــــــــــــــــ22,443,937ــــــــالمتراكم العجز اطفاء

319,303,524287,583,972-195,316,992-9,716,237-17,284,63844,887,873-فائض النشاط

ــــــــــــــــــــــــ240,416,01250,511,337-112,792,054التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ99,553,605االستثمارية االنشطة من النقدية التدفقات

ــــــــــــــــــــــــ879,156275,000,000-271,015,634-التمويلية االنشطة من النقدية التدفقات

89,500-241,295,168325,511,33739,235,51135,000-58,669,975-صافي التدفقات النقدية

123,496,680364,791,84839,280,51145,00010,00099,500رصيد النقود في اول المدة

64,826,705123,496,680364,791,84839,280,51145,00010,000رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                             ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 




