
االستثمار
IQ000A0Q2021: الدولي الترقيم

ماربتVBAT: المختصر الرمز

الزراعة وزارة مقابل 22 عمارة 91 ز 101 م/  السعدون حي/  بغداد: العنوان

:الهاتف

االلكتروني البريد

المالي االستثمار ممارسة: الشركة نشاط

6/9/2001:  التأسيس تأريخ
300,000,000:  التأسيسي المال رأس
31/3/2005:  االدراج تأريخ
1,000,000,000: االدراج عند المال رأس

منصور الرزاق عبد مازن: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس                                     منصور الرزاق عبد اسراء: االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس زئيس نائب                                           ساجت حسن داخل

عضو                                         منصور الرزاق عبد مازن

عضو                                                  مهدي حسين علي

عضو                                             الباقي عبد طارق هالة

الشيبي اسماعيل عادلالحسابات مراقب

ـــــــــــــالمساهمة نسبة

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

201020092008200720062005النسب المالية

ــــــــــــ5.123.261.030.533.33(%)نسبة دوران السهم 
0.010.060.080.080.050.09(دينار)العائد عمى السهم 

92.3766.7565.9566.9065.1567.56(%)نسبة الممكية
ــــــــــــ69.9217.5423.8118.2922.55مكرر االرباح
7.023.012.943.012.853.04(مرة)نسبة التداول

1.461.041.041.041.031.03(دينار)القيمة الدفترية 
726,326,3151,043,605,0601,039,840,4441,031,017,6741,020,025,2891,007,015,033رأس المال العامل

ــــــــــــ9301000200015001150(مميون )القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــ%13.2%79,655,6107.766ــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

ــــــــــــ51,162,81632,644,73710,339,1075,251,52033,333,333عدد االسهم المتداولة
ــــــــــــ48,877,68432,644,73715,596,1617,777,28037,533,333القيمة المتداولة

ــــــــــــ0.9301.0002.0001.5001.150سعر االغالق السنوي
ــــــــــــ0.9601.0001.5001.5001.150معدل السعر السنوي

ــــــــــــ1.0001.0002.0001.5001.150اعمى سعر نفذ
ــــــــــــ0.9301.0001.5001.4001.100ادنى سعر نفذ
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batico@babylonbank-iq.com

(خاصة مساهمة) المالي لالستثمار الباتك 

mailto:batico@babylonbank-iq.com


 AL- Batek  Financial Investment(خاصة مساهمة) المالي لالستثمار الباتك

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

459,432,51895,409,684136,318,461107,984,087260,867,248473,940,551  النقود

386,328,4121,369,311,5481,409,285,5521,404,307,8071,304,307,8071,010,090,433االجل قصيرة مالية استثمارات

31,568,3307,235,00017,439,166ــــــــــــــــــــــــالمدينون

ــــــــــــــــــــــــ1,235,00098,735,00031,568,330متنوعة مدينة حسابات

846,995,9301,563,456,2321,577,172,3431,543,860,2241,572,410,0551,501,470,150مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة 

258,000,00051,800955,0455,585,41512,490,12522,929,539االندثارات تنزيل بعد الثابتة الموجودات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ475,682,661 التنفيذ تحت مشروعات

733,682,66151,800955,0455,585,41512,490,12522,929,539 الثابتة الموجودات مجموع

1,580,678,5911,563,508,0321,578,127,3881,549,445,6391,584,900,1801,524,399,689مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

12,955,32165,024,245138,334,337512,842,550552,235,240494,220,634الدائنون

ــــــــــــــــــــــــ107,714,294454,826,927398,997,562التخصيصات

149,526234,483ــــــــــــــــــــــــــــــــالوقتية الودائع

120,669,615519,851,172537,331,899512,842,550552,384,766494,455,117مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

1,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000المدفوع المال رأس

460,008,97643,656,86040,795,48936,603,08932,515,41429,944,572الزامي احتياطي

1,460,008,9761,043,656,8601,040,795,4891,036,603,0891,032,515,4141,029,944,572مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

1,580,678,5911,563,508,0321,578,127,3881,549,445,6391,584,900,1801,524,399,689مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

ــــــــــــــــــــــــ51,166,662107,576,858111,500,000الغير لدى الودائع فوائد

4,406,5764,285,45736,026,568161,473,651123,697,132161,886,333 االستثمارات ايرادات

55,573,238111,862,315147,526,568161,473,651123,697,132161,886,333مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

51,800903,2451,467,8706,657,77110,920,4149,075,300 االندثارات

40,216,25043,287,30064,587,14059,827,64550,591,32048,296,170االدارية المصروفات

40,268,05044,190,54566,055,01066,485,41661,511,73457,371,470مجموع مصروفات النشاط الجاري

15,305,18867,671,77081,471,55894,988,23562,185,398104,514,863العمليات الجارية (عجز)فائض 

االيرادات التحويلية واالخرى

ــــــــــــــــ18,837,5004,698,561ــــــــ108,746عرضية/  االخرى االيرادات

ــــــــــــــــ18,837,5004,698,561ــــــــ108,747مجموع االيرادات التحويلية والخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

750,0005,144,3003,506,2131,695,000637,150-540,505التحويلية المصروفات

561,000ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرأسمالية خسائر/االخرى المصروفات

750,0005,144,3003,506,2131,695,0001,198,150-540,505مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

14,873,42966,921,77095,164,75896,180,58360,490,398103,316,713الفائض القابل للتوزيع   

:فائض النشاط يوزع كما يلي 

1,570,0289,694,34511,316,74814,427,0879,073,55915,497,507الدخل ضريبة

665,1702,861,3714,192,4004,087,6752,570,8424,390,960الزامي احتياطي

12,638,23154,366,05479,655,61077,665,82148,845,99783,428,246(للتوزيع معدة) موزعة غير ارباح

14,873,42966,921,77095,164,75896,180,58360,490,398103,316,713فائض النشاط

57,679,13581,710,028120,142,330-ــــــــــــــــ110,315,783التشغيلية االنشطة من النقدية التدفقات

224,852,967-294,783,331-95,204,026-ــــــــــــــــ253,707,051االستثمارية االنشطة من النقدية التدفقات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتمويلية االنشطة من النقدية التدفقات

104,710,637-213,073,303-152,883,161-40,908,77728,334,374-364,022,834صافي التدفقات النقدية

95,409,684136,318,461107,984,087260,867,248473,940,551578,651,188رصيد النقود في اول المدة

459,432,51895,409,684136,318,461107,984,087260,867,248473,940,551رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                                    ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 




