
االستثمار
IQ000A0Q2013: الدولً الترقٌم

الخٌرVKHF: المختصر الرمز

  االول الطابق 44 مبنى / 14 شارع / 902 محلة/  فائق سلمان شارع/  الكرادة/  بغداد: العنوان

:الهاتف

االلكترونً البرٌد

المالً االستثمار ممارسة: الشركة نشاط

7/12/2000:  التأسٌس تأرٌخ
300,000,000:   التأسٌسً المال رأس
8/7/2004:  االدراج تأرٌخ
300,000,000:  االدراج عند المال رأس

اسماعٌل حمودي مازن: المفوض المدٌر

االدارة مجلس رئٌس                            الشبٌب ابراهٌم سعدون: االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس ئٌس نائب                           احمد الكرٌن عبد جالل

عضو                                     اسماعٌل حمودي مازن

عضو                                              تاٌه فاضل ذكرى

عضو                  المحدودة العامة للتجارة الحجال شركة

ناصر عطا فؤادالحسابات مراقب

ــــــــــــــــالمساهمة نسبة

7,000,000,000 :2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

8.4535.354.792.245.5611.58(%)نسبة دوران السهم 
0.010.010.080.020.020.01(دينار)العائد عمى السهم 

97.5898.6699.1499.6999.9699.78(%)نسبة الممكية
39.0050.006.5530.0055.88980.00مكرر االرباح
41.1674.24115.24324.942632.88423.05(مرة)نسبة التداول

1.101.131.121.041.021.03(دينار)القيمة الدفترية 
7,672,614,2397,908,593,2147,826,573,8667,232,601,5527,068,722,837962,284,571رأس المال العامل

273038503850420066504900(مميون )القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

591,778,4322,474,422,172335,094,875157,014,834389,424,501115,786,935عدد االسهم المتداولة
254,951,9021,467,703,081191,917,60091,828,685383,803,223538,856,039القيمة المتداولة

0.3900.5500.5500.6000.9504.900سعر االغالق السنوي
0.4300.5950.5500.6001.0004.650معدل السعر السنوي

0.9901.0000.8501.0001.2505.000اعمى سعر نفذ
0.3700.4500.4500.4000.7003.000ادنى سعر نفذ

(خاصة مساهمة) المالً لالستثمار الخٌر

ــــــــــــــــــــ

al_kheir_invest@yahoo.com.ph

mailto:al_kheir_invest@yahoo.com.ph


Al-Khair  Financial Investment(خاصة مساهمة) المالً لالستثمار الخٌر

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

9,260,252275,055,02054,012,464293,993,713168,770,672145,283,628  النقود

ــــــــــ10,068,304ـــــــــــــــالممنوحة القروض

7,297,139,0527,400,825,5597,640,410,6626,767,770,0746,893,861,224684,654,490االستثمارات

557,261,428340,690,711200,659,716183,096,3148,776,744134,626,500المدٌنون

7,863,660,7328,016,571,2907,895,082,8427,254,928,4057,071,408,640964,564,618مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

14,011,15618,924,48021,196,84626,480,24046,512,32851,595,239 الدفترٌة بالقٌمة القائمة الثابتة الموجودات

4,403,6005,082,5006,353,1257,942,6539,928,31612,410,395المؤجلة االٌرادٌة النتقات

18,414,75624,006,98027,549,97134,422,89356,440,64464,005,634الثابتة الموجودات مجموع

7,882,075,4888,040,578,2707,922,632,8137,289,351,2987,127,849,2841,028,570,252مجموع الموجودات

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

49,654,324102,855,67666,159,37620,488,376899,1261,830,047 تخصٌصات

141,392,1695,122,4002,349,6001,838,4771,786,677450,000الدائنون

191,046,493107,978,07668,508,97622,326,8532,685,8032,280,047مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

7,000,000,0007,000,000,0007,000,000,0007,000,000,0007,000,000,0001,000,000,000والمدفوع االسمً المال رأس

691,028,995932,600,194854,123,837267,024,445125,163,48126,290,205االحتٌاطٌات

7,691,028,9957,932,600,1947,854,123,8377,267,024,4457,125,163,4811,026,290,205مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

7,882,075,4888,040,578,2707,922,632,8137,289,351,2987,127,849,2841,028,570,252مجموع مصادر التموٌل 

اٌرادات النشاط الجاري

190,716,91423,302,051763,498,47194,491,448281,266,33277,624,664المالٌة االستثمارات اٌرادات

ــــــــــــــــــــ65,075,00064,668,131دائنه االراضً واٌجارات فوائد

255,791,91487,970,182763,498,47194,491,448281,266,33277,624,664مجموع اٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

57,303,60047,600,50025,966,00022,094,65027,943,50019,430,780واالجور الرواتب

8,787,9505,427,7496,346,0918,698,24212,594,8892,906,137السلعٌة المستلزمات

66,506,71364,968,74383,671,30846,033,90363,958,45533,411,660الخدمٌة المستلزمات

ـــــــــــــــ31,066,8563,811,9137,629,610مدٌنة اراضً واٌجارات فوائد

6,014,2247,057,9917,520,8007,716,9349,696,1904,788,803واالطفاءات االندثارات

3,010,25010,0002,183,26571,00027,454,8253,454,950والرسوم الضرائب

172,689,593128,876,896133,317,07484,614,729141,647,85963,992,330مجموع مصروفات النشاط الجاري

103,987,1139,876,719139,618,47313,632,334-40,906,714-83,102,321العملٌات الجارٌة (عجز)فائض 

االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

1,354,750ــــــــــ2,588,995ــــــــــعرضٌة/ االخرى اٌرادات

ــــــــــ169,893,997ـــــ4,779,028181,078,655المالٌة االستثمارات بٌع ارباح

1,354,750ـــــ4,779,028181,078,6552,588,995169,893,997مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

18,289,9451,959,369ــــــــــــــــــــمدٌنة فوائد

328,43526,455863,792ـــــ4,047,692ـــــ التحوٌلٌة المصروفات

17,992,0673,423,2405,646,910ـــــ1,494,52447,911,250االخرى المصروفات

18,320,50221,739,6408,470,071ـــــ1,494,52451,958,942مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

86,386,82588,212,999632,770,392161,450,214117,878,8336,517,013الفائض القابل للتوزٌع 

:الفائض القابل للتوزٌع ٌوزع كاالتً 

12,958,0249,736,64245,671,00019,589,250899,1261,830,047ضرٌبٌة تخصٌصات

3,671,4403,923,81829,354,9707,093,0485,848,985234,350القانونً المال رأس احتٌاطً

69,757,36174,552,539557,744,422134,767,916111,130,7224,452,616(متراكم فائض) موزعة غٌر ارباح

86,386,82588,212,999632,770,392161,450,214117,878,8336,517,013فائض النشاط

ــــــــــــــــــــــــــــــالتشغٌلٌة االنشطة من النقدٌة التدفقات

ــــــــــــــــــــــــــــــاالستثمارٌة االنشطة من النقدٌة التدفقات

ــــــــــــــــــــــــــــــالتموٌلٌة االنشطة من النقدٌة التدفقات

239,981,249125,223,04123,487,04435,892,873-266,289,768221,042,556-صافً التدفقات النقدٌة

275,550,02054,012,464293,993,713168,770,672145,283,628109,390,755رصٌد النقود فً اول المدة

9,260,252275,055,02054,012,464293,993,713168,770,672145,283,628رصٌد النقود فً اخر المدة

العراقً الدٌنار:  العملة                                                                    دٌسمبر 31  المالٌة السنة

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 




