
االستثمار
IQ000A0M9C63: الدولً الترقٌم

خٌمةVKHA: المختصر الرمز

االنماء فرع االسالمً البالد مصرف بناٌة الزراعة وزارة مقابل الفردوس حً: العنوان

:الهاتف

االلكترونً البرٌد

المالً االستثمار ممارسة: الشركة نشاط

22/12/1999:  التأسٌس تأرٌخ
100,000,000:  التأسٌسً المال رأس
9/1/2006:  االدراج تأرٌخ
400,000,000:  االدراج عند المال رأس

عبٌد جلٌل علً: المفوض المدٌر

االدارة مجلس رئٌس                               العامة للتجارة المستنصر شركة: االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس رئٌس نائب                                              صادق جعفر علً

عضو                                                      حسن عٌسى فائزة

عضو                                              الدٌن حسام عصام محمد

عضو                                                          عبٌد جلٌل علً

صالح جعفر ازهارالحسابات مراقب

ــــــــــــــــــالمساهمة نسبة

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

201020092008200720062005النسب المالية

ـــــــــــ5.8830.544.473.060.38(%)نسبة دوران السهم 
0.21ــــــــــــــــــــــ0.010.210.01(دينار)العائد عمى السهم 

90.4487.5364.7864.7189.4197.53(%)نسبة الممكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ200.004.88111.11مكرر االرباح
10.468.022.842.839.4440.41(مرة)نسبة التداول

1.131.140.740.731.051.14(دينار)القيمة الدفترية 
450,280,770455,339,702294,958,222290,425,601420,844,212456,290,701رأس المال العامل 

400400400400400400(مميون)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

ــــــــــــ23,516,662122,172,39717,873,64212,220,3761,526,019عدد االسهم المتداولة
ــــــــــــ23,516,662122,172,39717,873,64212,220,3761,772,035القيمة المتداولة

ــــــــــــ1.0001.0001.0001.0001.000سعر االغالق السنوي
ــــــــــــ1.0001.0001.0001.0001.150معدل السعر السنوي

ــــــــــــ1.0001.0001.0001.0001.250اعمى سعر نفذ
ــــــــــــ1.0001.0001.0001.0001.000ادنى سعر نفذ

(خاصة مساهمة) المالً لالستثمار الخٌمة 

ــــــــــــــــــ

alkhimainvestment@yahoo.com 

mailto:alkhimainvestment@yahoo.com




Al-Khaima for Finanical Investment(خاصة مساهمة) المالً لالستثمار الخٌمة

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

128,38256,096,049ـــــ83,920,56275,707,98119,780,523  النقود

413,973,139443,984,060435,531,604431,029,030453,105,476405,144,419المالٌة االستثمارات

17,786,83317,466,0836,629,146ـــــ500,000ـــــالمدٌنون

497,893,701520,192,041455,312,127448,815,863470,699,941467,869,614مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

121,690ـــــــــــــــــــــــــ الدفترٌة بالقٌمة الثابتة الموجودات

121,690ـــــــــــــــــــــــــالثابتة الموجودات مجموع

497,893,701520,192,041455,312,127448,815,863470,699,941467,991,304مجموع الموجودات

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

42,931,49762,670,905158,272,471149,733,62845,940,31310,537,479 تخصٌصات

ــــــــــ1,416,718ـــــــــــــــالدائنة المصارف

4,681,4342,181,4342,081,4347,239,9163,915,4161,041,434الدائنون

47,612,93164,852,339160,353,905158,390,26249,855,72911,578,913مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000400,000,000والمدفوع االسمً المال رأس

50,280,77055,339,70233,543,38632,271,62720,844,21256,412,391االحتٌاطٌات

ــــــــــ141,846,026-138,585,164-ــــــــــالمتراكم العجز

450,280,770455,339,702294,958,222290,425,601420,844,212456,412,391مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

497,893,701520,192,041455,312,127448,815,863470,699,941467,991,304مجموع مصادر التموٌل 

اٌرادات النشاط الجاري

8,744,50823,045,0266,132,0203,180,715141,3187,495,380شركات ارباح اٌرادات

13,626,34979,449,87341,229,4662,128,342659,170101,037,135اسهم بٌع اٌرادات

22,370,857102,494,89947,361,4865,309,057800,488108,532,515مجموع اٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

20,511,00017,656,00013,480,25016,243,00014,626,95010,693,375االدارٌة المصرفات

ـــــ30,000,000130,852,35035,402,834ــــــــــاالستثمار قٌمة هبوط

198,639ـــــ232,521ـــــــــــــــمدٌنة فؤائد

742,690703,215ـــــ140,000ــــــــــ االندثارات

258,750193,000177,5001,661,000ــــــــــوالرسوم الضرائب

20,511,00017,656,00043,879,000147,520,87150,949,97413,256,229مجموع مصروفات النشاط الجاري

50,149,48695,276,286-142,211,814-1,859,85784,838,8993,482,486العملٌات الجارٌة (عجز)فائض 

االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

31,416ـــــــــــــــــــــــــاالخرى  االٌرادات

31,416ـــــــــــــــــــــــــمجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

ــــــــــ1,000,000ـــــــــــــــالتحوٌلٌة المصروفات

ـــــ7,000ـــــ50,000ــــــــــاالخرى المصروفات

ـــــ50,0001,000,0007,000ــــــــــمجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

50,156,48695,307,702-143,211,814-1,859,85784,838,8993,432,486القابل للتوزٌع    (العجز)الفائض 

:الفائض القابل للتوزٌع ٌوزع كاالتً 

10,537,479ـــــــــــــــ2,906,163ـــــضرٌبٌة تخصٌصات

4,238,511ــــــــــ92,9934,096,637171,624القانونً المال رأس احتٌاطً

80,531,712ــــــــــ1,766,86477,836,0993,260,862(متراكم فائض) موزعة غٌر ارباح

50,156,48695,307,702-143,211,814-1,859,85784,838,8993,432,486فائض النشاط

57,376,75189,491,771-ـــــ14,071,83016,200,837-14,879,551التشغٌلٌة االنشطة من النقدٌة التدفقات

245,550,497-13,179,223-ـــــ8,452,4564,036,269-30,010,921-االستثمارٌة االنشطة من النقدٌة التدفقات

14,588,307197,826,796ـــــ456,583-6,918,78978,448,744التموٌلٌة االنشطة من النقدٌة التدفقات

55,967,66741,768,070-128,382-8,212,58155,927,45819,780,523صافً التدفقات النقدٌة

75,707,98119,780,5230128,38256,096,04914,327,979رصٌد النقود فً اول المدة

83,920,56275,707,98119,780,5230128,38256,096,049رصٌد النقود فً اخر المدة

العراقً الدٌنار:  العملة                                                                 دٌسمبر 31  المالٌة السنة

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 



Al-Khaima for Finanical Investment


