
المصارف
IQ000A1CXJE0:الترقيم الدولي 

نهرينBDFD:الرمز المختصر 

:العنوان 

:الهاتف

البريد االلكتروني

ممارسة االعمال المصرفية:نشاط الشركة 

24/08/2005: تأريخ التأسيس 
: رأس المال التأسيسي 

11/05/2010: تأريخ االدراج 
: رأس المال عند االدراج 

:المدير المفوض 

محمد فاضل عبد الحميد                   رئيس مجلس االدارة:اعضاء مجلس االدارة 

وليد محمود علي                                    عضو

زهير محمد عزيز                                    عضو

احمد عبد المجيد حمود                             عضو

وائل عبد القادر العبد الجادر                      عضو

هشام عبد الوهاب احمد                           عضو

محمد ابراهيم المعيلي                              عضو

عاصم محمد صالح                                  عضو

مراقب الحسابات

 :2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1.73(%)نسبة دوران السهم 
ــــــــــــــــــــــــ0.080.110.040.03(دينار)العائد عمى السهم 

ــــــــــــ27.1335.2744.7956.5478.65(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ9.10مكرر االرباح
ــــــــــــ1.231.391.681.893.54(مرة)نسبة التداول

ــــــــــــ1.081.111.061.011.00(دينار)القيمة الدفترية 
ــــــــــــ33,167,629,63440,116,626,64344,516,020,07816,837,282,64017,214,386,238رأس المال العامل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ50000(مميون)القيمة السوقية 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ864,359,934عدد االسهم المتداولة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ707,803,938القيمة المتداولة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.710سعر االغالق السنوي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.820معدل السعر السنوي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1.100اعمى سعر نفذ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.690ادنى سعر نفذ

(مساهمة خاصة)مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار 
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Dijlah&Furat Bank for Development&Investment(مساهمة خاصة)مصرف دجلة والفرات للتنمية واالستثمار  

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

ـــ81,386,103,20745,033,837,28057,391,694,98316,712,836,83310,364,265,522  (في الصندوق ولدى المصارف)النقود 

ــــــ28,724,489,19334,914,415,15023,799,699,3681,000,000,000االستثمارات

ـــ44,103,397,27152,278,762,24723,699,571,15114,715,925,75412,710,664,986االئتمان النقدي

ـــ23,730,541,1149,486,006,0845,251,905,9353,427,851,265927,152,597المدينون

ـــ177,944,530,785141,713,020,761110,142,871,43735,856,613,85224,002,083,105مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

ـــ20,746,700,94915,113,388,4598,543,353,3416,712,480,2487,785,613,762الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

ــــــ124,885,455187,328,1862,244,734,075ــنفقات ايرادية مؤجلة

ـــ20,746,700,94915,238,273,9148,730,681,5278,957,214,3237,785,613,762مجموع الموجودات الثابتة

ـــ198,691,231,734156,951,294,675118,873,552,96444,813,828,17531,787,696,867مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

ـــ69,461,831,39889,318,226,33763,991,906,45917,701,346,8026,779,916,175حسابات جارية وودائع

ــــــــــــ6,366,674,1605,962,225,877التخصيصات

ـــ68,948,395,5936,315,941,9041,634,944,9001,317,984,4107,780,692الدائنون

ـــ144,776,901,151101,596,394,11865,626,851,35919,019,331,2126,787,696,867مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

ـــ50,000,000,00050,000,000,00050,000,000,00025,000,000,00025,000,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

ــــــ3,914,330,5835,354,900,557100,755,43516,903,821االحتياطيات

ــــــ3,145,946,170321,172,595ــــــالتخصيصات

ـــ53,914,330,58355,354,900,55753,246,701,60525,338,076,41625,000,000,000مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

ـــ198,691,231,734156,951,294,675118,873,552,96444,357,407,62831,787,696,867مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

ـــ9,566,502,65812,827,244,7345,816,053,9102,247,685,52132,536,868ايرادات العمليات المصرفية

ـــ1,834,786,6241,452,818,1261,827,859,984785,531,825780,596,563ايرادات االستثمارات

ـــ11,401,289,28214,280,062,8607,643,913,8943,033,217,346813,133,431مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

ـــ1,082,367,282808,281,694370,758,70048,053,6601,752,996,701مصروفات العمليات المصرفية

ــــــ792,889,560585,843,956383,984,120208,069,240االندثارات واالطفاءات

ـــ4,226,630,2634,094,991,5502,203,211,3311,321,431,4931,323,106,549المصروفات االدارية

ــــــ456,420,547ـــــــــمخصص االئتمان

ــــــ318,557,323ـــــــــاالعانات

ـــ6,101,887,1055,489,117,2002,957,954,1512,352,532,2633,076,103,250مجموع مصروفات النشاط الجاري

ـــ5,299,402,1778,790,945,6604,697,679,743680,685,083فائض العمليات الجارية

االيرادات التحويلية واالخرى

ـــ1,850,000ـــ11,720,000ــــــااليرادات التحويلية 

ــــــ433,586,63714,998,24415,226,90923,500االيرادات االخرى

ـــ433,586,63714,998,24426,946,90923,5001,850,000مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

ـــ1,341,416,7762,712,170,1512,606,365,5034,555,75071,919,755المصروفات التحويلية

ـــ2,445,916123,863,912المصروفات االخرى

ـــ1,343,862,6922,712,170,1512,730,229,4154,555,75071,919,755مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

ـــ2,333,039,574-4,389,126,1226,093,773,7531,982,677,237676,152,833النشاط  (عجز)فائض 

:فائض النشاط موزع كاالتي 

ــــــــ496,249,546496,249,546506,214,520338,076,416اطفاء العجز المتراكم

ــــــــ510,608,337839,628,631176,859,17048,175,890التخصيصات الضريبية

ــــــــ149,649,029237,894,77999,133,86216,903,821احتياطي رأس المال القانوني

ــــــــ389,287,658475,789,558198,267,724احتياطي التوسعات

ــــــــ2,843,331,5524,044,211,2391,002,201,961272,996,705(الفائض متراكم)ارباح غير موزعة 

ـــ2,333,039,574-4,389,126,1226,093,773,7531,982,677,237676,152,833النشاط (عجز)فائض 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

ــــــــــــ36,352,365,92744,976,445,58540,678,8586,348,571,311صافي التدفقات النقدية

ــــــــــــ45,033,837,28057,391,69516,712,83710,364,265,522رصيد النقود في اول المدة

ــــــ81,386,103,20745,033,837,28057,391,69516,712,836,83310,364,265,522رصيد النقود في اخر المدة

الدينار العراقي:  ديسمبر                                                                  العملة 31السنة المالية  

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 


