
المصارف
IQ000A0M7SX0:الترقيم الدولي 

وركاءBWAI:الرمز المختصر 

:العنوان 

:الهاتف

البريد االلكتروني

ممارسة االعمال المصرفية:نشاط الشركة 

20/11/1999: تأريخ التأسيس 
500,000,000: رأس المال التأسيسي 

15/06/2004: تأريخ االدراج 
2,500,000,000: رأس المال عند االدراج 

:المدير المفوض 

:اعضاء مجلس االدارة 

مراقب الحسابات
ــــــــــــنسبة المساهمة

105,072,249,202

201020092008200720062005النسب المالية

2.5628.0834.0215.3014.826.42(%)نسبة دوران السهم 
0.0240.3730.3270.0120.3660.375(دينار)العائد عمى السهم 

20.269.645.3410.7815.3113.91(%)نسبة الممكية
52.506.173.97112.894.6525.62مكرر االرباح
1.171.041.031.081.131.09(مرة)نسبة التداول

1.2141.2661.5711.4771.8621.948(دينار)القيمة الدفترية 
83,765,381,18732,137,191,67248,528,376,20647,446,558,20441,964,819,43525,381,149,185رأس المال العامل

132391172500663007140052700230400(مميون)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

2,691,876,74521,058,577,90317,347,972,6157,803,934,3744,594,722,0121,541,726,016عدد االسهم المتداولة
3,547,866,94833,216,473,57225,181,306,37713,104,908,96113,326,257,90418,392,130,018القيمة المتداولة

1.2602.3001.3001.4001.7009.600سعر االغالق السنوي
1.3201.5751.4501.7002.90011.950معدل السعر السنوي

1.4202.5001.6002.4005.90035.000اعمى سعر نفذ
1.2101.2501.2501.1501.6509.550ادنى سعر نفذ

(مساهمة خاصة)مصرف الوركاءلألستثماروالتمويل

بناية مصرف الوركاء/ ساحة الخالني 

7706207245

  2011/6/30رأس المال كما في 

دلير محمد عزيز                                              عضو

محمد مجيد عبد الرزاق                                       عضو

محمد حسن سعيد                                              عضو

ناجي منشد شاتي                                               عضو

خيري جابر عبد هللا الشهابي

محمد حسن سعيد

سعد سعدون محمود                                 رئيس مجلس االدارة

عصام كريم االسدي                              نائب رئيس مجلس االدارة

هذال يونس اغا                                                عضو

info@warka-bank-iq.com/s.ho@warka-bank-iq.com

mailto:info@warka-bank-iq.com/s.ho@warka-bank-iq.com


Al- Warka Bank  for Investment & Finance(مساهمة خاصة)مصرف الوركاء لألستثمار والتمويل  

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

17,035,010,245121,041,882,480959,960,992,195400,733,546,271182,593,385,588199,112,177,372(في الصندوق ولدى المصارف)النقود  

9,363,311,31923,232,341,82216,012,144,83217,324,487,3241,501,046,1472,051,152,132االستثمارات

االئتمان النقدي

32,304,50041,473,700756,994,2001,024,855,600ــــــــــــــاالوراق التجارية المخصومة ومبتاعة

35,924,570,46811,715,359,60211,750,666,9426,756,069,47312,894,560,37714,392,754,055القروض والتسليفات

501,664,844,636618,429,358,825443,714,651,010184,010,544,71185,973,645,53452,351,818,780الحسابات الجارية المدينة

476,038,530ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقروض طويلة االجل

537,589,415,104630,144,718,427455,497,622,452190,808,087,88499,625,200,12268,245,466,965مجموع االئتمان النقدي

21,682,300,413148,105,127,14638,268,866,08262,061,764,30977,439,596,26445,361,259,854المدينون

585,670,037,081922,524,069,8751,469,739,625,561670,927,885,788361,159,228,121314,770,056,323مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

42,683,793,74758,745,102,21927,680,430,41319,595,672,73311,146,532,9012,898,098,638القائمة بالقيمة الدفترية 

223,649,9531,821,981,1883,931,230,5277,630,991,7803,802,916,2961,009,530,264النفقات االيرادية المؤجلة

668,277,138792,282,80717,456,004,870ـــــــــــــــــــــالدفعات المقدمة

ــــــــــــــــــــــــــــ886,300,000224,615,000مشاريع تحت التنفيذ

43,793,743,70062,813,233,40731,611,660,94027,894,941,65115,741,732,00421,363,633,772مجموع الموجودات الثابتة

629,463,780,781985,337,303,2821,501,351,286,501698,822,827,439376,900,960,125336,133,690,095مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

455,140,424,490722,682,836,730725,091,044,725337,625,990,082203,901,644,629187,385,391,079حسابات جارية وودائع

6,039,824,20349,005,940,58330,690,337,70620,100,641,0818,817,256,3913,935,761,324التخصيصات

40,724,407,201118,698,100,890665,429,866,924265,754,696,421106,475,507,66698,067,754,735الدائنون

501,904,655,894890,386,878,2031,421,211,249,355623,481,327,584319,194,408,686289,388,907,138مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

105,072,249,20275,000,000,00051,000,000,00051,000,000,00031,000,000,00024,000,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

22,486,875,68519,950,425,07929,140,037,14624,341,499,85526,706,551,43922,744,782,957االحتياطيات

127,559,124,88794,950,425,07980,140,037,14675,341,499,85557,706,551,43946,744,782,957مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

629,463,780,78194,950,425,0791,501,351,286,501698,822,827,439376,900,960,125336,133,690,095مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

106,712,467,576171,289,599,030126,223,316,54064,749,125,94329,304,500,82614,997,127,877ايرادات العمليات المصرفية

1,904,519,6342,998,676,6042,571,723,863897,618,541547,235,5451,228,067,275ايرادات االستثمار

108,616,987,210174,288,275,634128,795,040,40365,646,744,48429,851,736,37116,225,195,152مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

72,790,078,422110,275,102,73881,613,973,22528,949,841,0523,114,825,4851,036,662,578مصروفات العمليات المصرفية

7,490,945,64416,291,702,27315,303,407,27413,045,103,496913,182,858545,004,886االندثارات واالطفاءات

22,329,418,57813,369,121,53910,930,441,7596,595,714,3964,005,211,5171,596,044,472المصروفات االدارية

102,610,442,644139,935,926,550107,847,822,25848,590,658,9448,033,219,8603,177,711,936مجموع مصروفات النشاط الجاري

6,006,544,56634,352,349,08420,947,218,14517,056,085,54021,818,516,51113,047,483,216فائض العمليات الجارية

االيرادات التحويلية واالخرى 

600,108,6822,685,563579,869,39914,448,384ـــــــ237,327,402االيرادات االخرى

600,108,6822,685,563579,869,39914,448,384ـــــــ237,327,402مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

3,041,992,4351,146,727,18587,050,77812,048,908,4035,403,176,1992,760,285,499المصروفات التحويلية

353,133,992386,599,6261,187,546,1222,408,169,6473,314,554,71181,160,698المصروفات االخرى

3,395,126,4271,533,326,8111,274,596,90014,457,078,0508,717,730,9102,841,446,197مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

2,848,745,54132,819,022,27320,272,729,9272,601,693,05313,680,655,00010,220,485,403فائض النشاط الجاري

221,957,085471,948,034ارباح فرع بيروت

3,070,702,62633,290,970,30720,272,729,9272,601,693,05313,680,655,00010,220,485,403الفائض القابل للتوزيع

:الفائض القابل للتوزيع موزع كاالتي 

581,368,3805,292,108,7103,581,491,0591,969,197,7802,343,559,2151,226,458,248التخصيصات الضريبية

4,054,545,985520,338,6112,736,131,0002,044,097,081ــــــــــ118,243,377االحتياطي العام

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ124,466,7132,998,861,597احتياطي الزامي

ــــــــــ1,225,637,482ـــــــــــــ631,834,644ــــــــــــــــــــاحتياطي التطوير

2,246,624,15625,000,000,00012,004,858,239112,156,6627,375,327,3036,949,930,074ارباح قابلة للتوزيع

3,070,702,62633,290,970,30720,272,729,9272,601,693,05313,680,655,00010,220,485,403فائض النشاط

ــــــــــــــــــــــــ569,949,410,504ــــــــ238,923,398,234-التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــــــــ10,721,964,580-ــــــــ134,916,525,999-التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

17,518,791,78450,789,271,372-874,919,109,715559,227,445,924219,140,160,683-104,006,872,235-صافي التدفقات النقدية

121,041,882,480995,960,992,195400,733,546,271181,593,385,588199,112,177,372148,322,906,000رصيد النقود في اول المدة

17,035,010,245121,041,882,480959,960,992,195400,733,546,271181,593,385,588199,112,177,372رصيد النقود في اخر المدة

الدينار العراقي:  ديسمبر                                                                  العملة 31السنة المالية  

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 


