
خدمً

IQ000A0M7TS8:الترقٌم الدولً 

امٌكوSAEI:الرمز المختصر 

25 مبنى 11 ز 902حً الوحدة محلة :العنوان 

7902254167:الهاتف

amecoreinv@yahoo.comالبريد االلكتروني

:نشاط الشركة 

06/05/2002: تأريخ التأسيس 
1,000,000,000 : (مميون دينار)رأس المال التأسيسي 

25/10/2004: تأريخ االدراج 
1,000,000,000: رأس المال عند االدراج 

سعد عباس امين:المدير المفوض 

هشام اسماعيل شريف                                                           رئيس مجلس االدارة:اعضاء مجلس االدارة 

شركة القبس المنير للتجارة والمقاوالت العامة                               نائب رئيس مجلس االدارة

شركة مصرف بغداد                                                                         عضو

عادل اسماعيل الشيبيمراقب الحسابات

نسبة المساهمة

6,960,000,000 : 2010/12/31رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

1.081.660.247.91.154.23(%)نسبة دوران السهم 
0.005(دينار)العائد عمى السهم 

99.9499.9899.9999.9999.9979.71(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــ690ــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
183.45723.75796.91170350310.37(مرة)نسبة التداول

1.0061.0061.0051.0041.0041.000(دينار)القيمة الدفترية 
322,621,370-827,410,525831,160,414851,613,806850,862,0544,029,315,720رأس المال العامل

21298135721078824012139207800(مميون دينار)القيمة السوقية
نسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

74,902,887115,811,99916,931,080549,651,65880,235,73386,450,833عدد االسهم المتداولة
162,500,264226,109,70141,913,8101,356,927,426128,023,613234,268,714القيمة المتداولة

3.0601.9501.5503.4502.0003.900سعر االغالق السنوي
2.1701.9502.5502.4501.6002.700معدل السعر السنوي

3.1003.0002.6504.7503.0004.250اعمى سعر نفذ
1.5501.4001.5501.5001.1501.900ادنى سعر نفذ

   االمٌن لالستثمارات العقارٌة(مساهمة خاصة ) 

شركة الخيول العربية للتجارة والمقاوالت العامة                                     عضو

شركة الصواري للركائز                                                                   عضو

mailto:amecoreinv@yahoo.com


Al-Ameen Estate Investment(مساهمة خاصة )االمٌن لالستثمارات العقارٌة 

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

497,176,120497,866,009518,802,458479,952,0113,702,325,31924,300,725النقود  

192,389,779192,389,779185,451,722203,652,751146,368,829109,005,859استثمارات مالٌة قصٌرة االجل

141,904,626141,904,626141,904,626159,932,292170,336,11435,811,067المخزون 

475,000150,0006,525,0007,825,00011,086,50817,372,333المدٌنون

831,945,525832,310,414852,683,806851,362,0544,030,116,770186,489,984مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

29,656,46538,264,61547,013,47853,285,97561,939,66437,699,800القائمة بالقٌمة الدفترٌة 

1,578,9382,693,4813,808,0244,922,5676,037,1107,151,653النفقات االٌرادٌة المؤجلة 

2,915,874,3172,902,401,7352,865,146,8802,853,140,3542,887,337,5052,277,769,917مشروعات تحت التنفٌذ 

--3,225,000,0003,225,000,0003,225,000,0003,225,000,000استثمارات مالٌة طوٌلة االجل

6,172,109,7206,168,359,8316,140,968,3826,136,348,8962,955,314,2792,322,621,370مجموع الموجودات الثابتة

7,004,055,2457,000,670,2456,993,652,1886,987,710,9506,985,431,0492,509,111,354مجموع الموجودات

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

500,000,000----ـقروض قصٌرة االجل

4,535,0001,150,0001,070,000500,000801,0509,111,354الدائنون مصروفات مستحقة غٌر مدفوعة

4,535,0001,150,0001,070,000500,000801,050509,111,354مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

6,960,000,0006,960,000,0006,960,000,0006,960,000,0006,960,000,0002,000,000,000رأس المال االسمً والمدفوع

-39,520,24539,520,24532,582,18827,210,95024,629,999االحتٌاطٌات

6,999,520,2456,999,520,2456,992,582,1886,987,210,9506,984,629,9992,000,000,000مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

7,004,055,2457,000,670,2456,993,652,1886,987,710,9506,985,431,0492,509,111,354مجموع مصادر التموٌل

اٌرادات النشاط الجاري

--1,045,704-288,000ـاٌراد نشاط التشٌٌد 

--15,000,00048,000,000ـــاٌرادات الخدمات للغٌر

40,147,01439,792,07156,463,38373,529,174122,245,22729,291,331فوائد دائنة 

ــــــــــ422,532اٌرادات االستثمارات المالٌة 

200,000ــــــــــاٌراد عموالت مستلمة

4,700,000ــــــــــاٌراد تأجٌر موجودات

40,569,54640,080,07171,463,383122,574,878122,245,22734,191,331مجموع اٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

24,062,50021,270,91627,486,30029,563,25084,555,11095,826,094الرواتب واالجور

2,377,5005,195,6002,614,1005,859,422237,400,080729,645,690المستلزمات السلعٌة 

11,531,93519,682,10431,616,87827,747,84860,831,76540,220,675المستلزمات الخدمٌة 

323,25010,960,350300,964,547247,272,460-ـخدمات التشغٌل

35,617,61455,223,362---ـفوائد مدٌنة

9,722,6939,958,40611,260,3259,768,2329,758,3195,984,281االندثارات

6,347,50021,001,9004,193,9254,478,6258,051,1005,190,325الضرائب والرسوم

54,042,12877,108,92677,494,77888,377,727737,178,5351,179,362,887مجموع مصروفات النشاط الجاري

1,145,171,556-614,933,308-6,031,39534,197,151-37,028,855-13,472,582-العملٌات الجارٌة (عجز)فائض 

 االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

---1,328,160--االٌرادات االخرى

---1,328,160--مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

-1,000,000-226,000-تعوٌضات وغرامات 

-150,000----مصروفات سنوات سابقة 

-1,150,000--226,000-مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

1,145,171,556-616,083,308-4,703,23534,197,151-37,254,855-13,472,582-القابل للتوزٌع   (العجز )الفائض 

1,109,558,214-608,349,468-57,329,663---التدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة

198,255,9376,653,931-3,279,702,971----التدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة

-4,484,629,999----التدفقات النقدٌة فً االنشطة التموٌلٌة

1,102,904,283-3,222,373,3083,678,024,594-20,936,44938,850,447-689,889-صافً التدفقات النقدٌة

497,866,009518,802,458479,952,0113,702,325,31924,300,7251,127,205,008رصٌد النقود فً اول المدة

497,176,120497,866,009518,802,458479,952,0113,702,325,31924,300,725رصٌد النقود فً اخر المدة

الدٌنار العراقً:  دٌسمبر                                                       العملة 31السنة المالٌة  

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح 

 التدفقات النقدية 


