
المصارف
IQ000A0M7S18:الترقيم الدولي 

سالمBDSI:الرمز المختصر 

:العنوان 

:الهاتف

البرٌد االلكترونً

:نشاط الشركة 

07/12/1998:تأريخ التأسيس 
200,000,000:رأس المال التأسيسي 

15/06/2004: تأريخ االدراج 
:رأس المال عند االدراج 

اثٌر طالب السامرائً:المدٌر المفوض 

اسعد محمد حسن الخضٌري                رئٌس مجلس االدارة:اعضاء مجلس االدارة 

عضوأثٌر طالب السامرائً                                                                عضو

عضوزهٌر شامل عبد العزٌز الخضٌري                                                عضو

عضوصالح الدٌن محمود حسٌن المال                                                   عضو

عضورٌم منذر محمد منٌر                                                                 عضو

عضونشوان حمدي عقراوي                                                              عضو

عضومهند خطاب عٌسى                                                                  عضو

عضوشركة دار السالم للوساطة

فرقد حسن احمد السلمان:مراقب الحسابات 

2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

0.940.810.490.571.577.52(%)نسبة دوران السهم 
0.02ــــــــــــــــــــــــ0.020.150.340.03(دينار)العائد عمى السهم 

14.2815.9413.0814.0517.8069.60(%)نسبة الممكية
977.77ــــــــــــــــــــــــ381.2538.3118.90135.97مكرر االرباح
1.161.171.141.141.182.99(مرة)نسبة التداول

0.920.971.200.850.901.04(دينار)القيمة الدفترية 
61,800,406,76059,643,486,42854,339,896,19236,026,380,83738,211,764,63822,514,394,070رأس المال العامل

439200378550325000205000375000593750.00(مميون )القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005مؤشرات التداول 

674,017,636543,105,525246,289,050285,645,736783,629,5251880594350.00عدد االسهم المتداولة
3,969,049,1743,351,243,1891,525,066,5991,891,980,70511,032,293,34756453189265.00القيمة المتداولة

6.1005.6506.5004.1007.50023.75سعر االغالق السنوي
5.8906.1706.2006.60014.10030.00معدل السعر السنوي

7.1007.1008.2508.40027.00065.00اعمى سعر نفذ
5.0005.0004.0003.9506.85016.00ادنى سعر نفذ

72,000,000,000

  (3067)ب .ص ( 3/41/103 )شارع النضال / بارك السعدون/ العلوٌة / بغداد

7177704

ممارسة االعمال المصرفٌة

(مساهمة خاصة)مصرف دار السالم لالستثمار 

HSBC ASIA HOLDINGS BVنائب رئٌس مجلس االدارة

info@desiraq.com

2,400,000,000

mailto:info@desiraq.com


Dar es salam Investment  Bank(مساهمة خاصة)مصرف دار السالم لالستثمار  

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

310,916,281,377390,131,747,234435,230,921,049277,008,302,485223,443,786,02915,773,987,849النقود  

133,200,109,8351,766,545,9771,657,911,2201,480,050,8281,560,705,4361,420,967,372االستثمارات

االئتمان النقدي

40,320,530193,808,000366,648,909276,185,0271,253,810,6143,383,032,854االوراق التجارية المخصومة والمبتاعة

11,542,758,3868,318,322,75710,236,159,43919,292,596,25818,143,023,86511,349,983,941القروض والتسليفات

11,583,078,9168,512,130,75710,602,808,34819,568,781,28519,396,834,47914,733,016,795مجموع االئتمان النقدي

1,367,839,0592,596,966,4481,893,882,473-3,353,015,6002,296,046,4054,484,272,115المدينون

459,052,485,728402,706,470,373451,975,912,732296,689,295,539246,998,292,39233,821,854,489مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

3,234,580,0594,272,542,0764,332,606,3455,038,464,6425,770,538,5992,959,277,088الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

728,013,082654,004,255639,876,6151,137,210,135718,238,775322,470,247مشروعات تحت التنفيذ

391,125,378465,697,757541,487,046411,043,436500,950,22189,018,937النفقات االيرادية المؤجلة

4,353,718,5195,392,244,0885,513,970,0066,586,718,2136,989,727,5953,370,766,272مجموع الموجودات الثابتة

463,406,204,247408,098,714,461457,489,882,738303,276,013,752253,988,019,98737,192,620,761مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

388,496,739,139337,405,877,011390,316,892,029250,353,445,084208,354,109,90427,581,633,113حسابات جارية وودائع

16,274,172,694-8,238,381,2255,657,106,9347,319,124,51110,309,469,618432,417,850الدائنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ516,958,604التخصيصات

397,252,078,968343,062,983,945397,636,016,540260,662,914,702208,786,527,75411,307,460,419مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

72,000,000,00067,000,000,00050,000,000,00050,000,000,00050,000,000,00025,000,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

8,227,703,340885,160,342-11,298,753,508-1,964,269,4845,153,732,056-5,845,874,721-االحتياطيات

4,700,134,1423,911,852,5583,429,195,573ــــــــــــــــــــــالتخصيصات

66,154,125,27965,035,730,51659,853,866,19842,613,099,05045,201,492,23325,885,160,342مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

463,406,204,247408,098,714,461457,489,882,738303,276,013,752253,988,019,98737,192,620,761مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

72,817,22863,613,70612,850,00111,349,99914,728,83232,990,820ايراد النشاط الخدمي

9,081,517,59011,039,465,79012,420,154,65111,054,956,3927,473,008,8662,900,029,109ايرادات العمليات المصرفية

12,965,176,25721,816,837,27832,785,607,35413,050,768,2065,040,329,517350,612,924ايرادات االستثمار

22,119,511,07532,919,916,77445,218,612,00624,117,074,59712,528,067,2153,283,632,853مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

3,285,411,0087,840,199,50715,851,082,6707,832,529,3532,075,586,724763,450,139مصروفات العمليات المصرفية

1,470,653,1301,631,974,2461,628,308,8271,166,054,755567,263,480172,864,154االندثارات واالطفاءات

16,438,909,86313,708,697,52011,141,908,0288,202,870,7099,122,541,9441,501,766,657المصروفات االدارية

21,194,974,00123,180,871,27328,621,299,52517,201,454,81711,765,392,1482,438,080,950مجموع مصروفات النشاط الجاري

924,537,0749,739,045,50116,597,312,4816,915,619,780762,675,067845,551,903فائض العمليات الجارية

االيرادات التحويلية واالخرى

ـــــــــــ47,084ـــــــــــ2,888,02031,939,0003,700,000ايرادات تحويلية

630,587,0022,079,978,4212,183,687,38011,334,438630,62325,437,831االيرادات االخرى

633,475,0222,111,917,4212,187,387,38011,334,438677,70725,437,831مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

323,537,941108,371,34465,836,3271,245,549,8606,243,433,224141,319,893المصروفات التحويلية

233,392977,198,00023,025,1903,526,782,0325,227,136,96544,756,162المصروفات االخرى

323,771,3331,085,569,34488,861,5174,772,331,89211,470,570,189186,076,055مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

10,707,217,415684,913,679-1,234,240,76310,765,393,57818,695,838,3442,154,622,326فائض النشاط

:فائض النشاط موزع كما يلي 

77,665,988ـــــــــــ113,597,000885,155,4381,500,000,000646,934,921التخصيصات الضريبية

121,449,538ـــــــــــ56,032,188494,011,907429,895,959301,537,481احتياطي رأس المال القانوني

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ3,800,058,5743,056,705,794اطفاء العجز المتراكم

485,798,153ـــــــــــ1,064,611,5755,586,167,65913,709,236,5911,206,149,924الفائض المتراكم

10,707,217,415684,913,679-1,234,240,76310,765,393,57818,695,838,3442,154,622,326فائض النشاط  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ60,462,007,461-47,650,225,562التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ131,865,691,41915,281,116,916-التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5,000,000,000التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

45,180,890,545158,287,864,34141,800,400,745207,669,798,1803,263,488,779-79,215,465,857-صافي التدفقات النقدية

390,131,747,234435,312,637,779276,943,056,708235,142,655,96315,773,987,84912,510,499,070رصيد النقود في اول المدة

310,916,281,377390,131,747,234435,230,921,049276,943,056,708223,443,786,02915,773,987,849رصيد النقود في اخر المدة

الدينار العراقي:  ديسمبر                                                                  العملة 31السنة المالية  

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 


