
االستثمار
IQ000A0M9C55: الدولي الترقيم

ايامVAYF: المختصر الرمز

االنماء فرع االسالمي البالد مصرف بناية الزراعة وزارة مقابل الفردوس حي: العنوان

7192102:الهاتف

alayaaminvestment@yahoo.comااللكتروني البريد

المالي االستثمار ممارسة: الشركة نشاط

3/8/1999: تأريخ التأسيس 
: رأس المال التأسيسي  

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

احمد ابراهيم هناء: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس                                         حاتم سعد اسراء: االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس رئيس نائب                                    احمد ابراهيم رجاء

عضو                       المالي لالستثمار الخيمة شركة

عضو                             للتجارة المستنصر شركة

عضو                                    احمد ابراهيم هناء

صالح جعفر ازهارالحسابات مراقب

ـــــــــــــــــالمساهمة نسبة

400,000,000: 2011/6/30 في كما المال رأس

201020092008200720062005النسب المالية

ــــــــ0.6411.4613.755.282.93(%)نسبة دوران السهم 
0.15ــــــــــــــــ0.020.130.01(دينار)العائد عمى السهم 

90.1388.3460.8556.2477.99100.88(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــ47.627.69166.67مكرر االرباح
ــــــــ10.138.582.552.294.54(مرة)نسبة التداول

0.970.960.600.620.891.05(دينار)القيمة الدفترية 
386,877,735383,445,423241,505,385246,258,039353,763,686417,616,172رأس المال العامل

ــــــــ400400400400400 (مميون)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

غير متداولة2,545,00045,850,17154,998,52921,136,92411,739,459عدد االسهم المتداولة
ــــــــــــ2,520,00045,850,17154,998,52921,136,92413,820,261القيمة المتداولة

ــــــــــــ1.0001.0001.0001.0001.000سعر االغالق السنوي
ــــــــــــ0.9901.0001.0001.0001.200معدل السعر السنوي

ــــــــــــ1.0001.0001.0001.0001.350اعمى سعر نفذ
ــــــــــــ0.9501.0001.0001.0001.000ادنى سعر نفذ

(خاصة مساهمة) المالي لالستثمار االيام 

100,000,000

400,000,000

mailto:alayaaminvestment@yahoo.com


Al-Ayaam for Financial Investment(خاصة مساهمة) المالي لالستثمار االيام

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

42,199,88276,804,70727,736,92183,501740,5201,135,290  النقود

387,034,008357,230,330369,133,494427,508,073449,721,564412,835,956المالية االستثمارات

ـــــــــــ10,299,9823,173,982ـــــــــــــــــــــــــــــــــالمدينون

429,233,890434,035,037396,870,415437,891,556453,636,066413,971,246مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

60ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الدفترية بالقيمة القائمة

70,212421,608ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤجلة االيرادية النتقات

70,212421,668ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثابتة الموجودات مجموع

429,233,890434,035,037396,870,415437,891,556453,706,278414,392,914مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

37,458,23448,191,693153,066,079147,765,89459,881,3367,979,645 التخصيصات

12,562,492-39,735,20231,686,123ـــــــــــــــــــــــــــــــــالدائنة المصارف

4,897,9212,397,9212,298,9514,132,4218,304,921937,921الدائنون

3,644,926-42,356,15550,589,614155,365,030191,633,51799,872,380مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000والمدفوع االسمي المال رأس

20,110,99114,328,05718,783,77825,774,08612,491,75318,037,840االحتياطيات

ــــــــ58,657,855-179,516,047-177,278,393-30,882,634-33,233,256المتراكم العجز

386,877,735383,445,423241,505,385246,258,039353,833,898418,037,840مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

429,233,890434,035,037396,870,415437,891,556453,706,278414,392,914مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

12,554,83010,761,9103,700,5881,725,175460,5093,141,709شركات ارباح ايرادات

47,971ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدائنة فوائد

77,816,247ــــــــ15,712,30457,986,07442,378,5814,242,104اسهم بيع ايرادات

28,267,13468,747,98446,079,1695,967,279460,50981,005,927مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

20,159,59414,169,0008,246,2509,684,5009,914,2337,329,601االدارية المصروفات

ـــــــــــ34,000,000107,692,57859,881,336ــــــــــــــــــــــاالستثمار قيمة هبوط

1,169,2449,096,1802,750,7782,664,262ــــــــــــــــــــــمدينة فؤائد

70,212351,456669,996ـــــــــــــــــــــــــــــــــ االندثارات

258,250132,000172,5001,064,250ــــــــــــــــــــــوالرسوم الضرائب

20,159,59414,169,00043,673,744126,675,47073,070,30311,728,109مجموع مصروفات النشاط الجاري

72,609,79469,277,818-120,708,191-8,107,54054,578,9842,405,425العمليات الجارية (عجز)فائض 

االيرادات التحويلية واالخرى

360,929ـــــــــــ350,000ـــــــــــ1,030ـــــــــــاالخرى  االيرادات

360,929ـــــــــــ350,000ـــــــــــ1,030ـــــــــــمجموع االيرادات التحويلية واالخرى 

المصروفات التحويلية واالخرى

ــــــــــــــــــــــ500,000ـــــــــــــــــــــــــــــــــ التحويلية المصروفات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ50,000ــــــــــــــــــــــاالخرى المصروفات

ــــــــــــــــــــــ50,000500,000ــــــــــــــــــــــمجموع المصروفات التحويلية واالخرى

72,609,79469,638,747-120,858,191-8,107,54054,580,0142,355,425الفائض القابل للتوزيع 

:الفائض القابل للتوزيع يوزع كما يلي 

7,979,645ـــــــــــــــــــــــــــــــــ2,479,215ـــــــــــضريبية تخصيصات

3,082,955ــــــــــــــــــــــ405,3772,605,040117,771القانوني المال رأس احتياطي

58,576,147ــــــــــــــــــــــ7,702,16349,495,7592,237,654(المتراكم الفائض) موزعة غير ارباح

72,609,79469,638,747-120,858,191-8,107,54054,580,0142,355,425فائض النشاط

68,065,32076,420,605-132,086,479-52,674,61710,821,937-125,919التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات

276,056,325-29,803,67811,903,16463,674,764110,098,04915,016,083االستثمارية االنشطة من النقدية التدفقات

46,843,28121,331,41152,654,467199,734,830-4,675,22889,839,239التمويلية االنشطة من النقدية التدفقات

394,77099,110-657,019-34,604,82549,067,78627,653,420صافي التدفقات النقدية

76,804,70727,736,92183,501740,5201,135,2901,036,180رصيد النقود في اول المدة

42,199,88276,804,70727,736,92183,501740,5201,135,290رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                               ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 


