بغداد لتجارة وخدمات السٌارات)مساهمة مختلطة (
خدمً
الترقٌم الدولً IQ000A0M7TQ2 :
الرمز المختصر :
العنوان :

بغداد  /حً الوحدة  /م  902ش  40مبنى 10

الهاتف:

7192097

البريد االلكتروني

baghdad_mcsco@yahoo.com

نشاط الشركة :

تطوير عمليات صيانة وتصليح السيارات

تأريخ التأسيس :

15/01/1984

رأس المال التأسيسي :

2,500,000

رأس المال عند االدراج :

360,000,000

المدير المفوض :

محمود حسن حبيب  /وكالة

اعضاء مجلس االدارة :

عباس شهيد هادي

تأريخ االدراج :

09/01/2006

رئيس مجلس االدارة

رياض شاكر علي

نائب رئيس مجلس االدارة

صباح نايف يوسف

عضو

حامد احمد ابراهيم

عضو

منير علوان محمود

عضو

مصرف الوركاء لالستثمار والتمويل ويمثله مازن كامل الياس

عضو

سعد عبد الحسين قاسم
مراقب الحسابات

 SBMCسٌارة

عضو

عادل حمادة جمعة

نسبة المساهمة
رأس المال كما في : 2011/6/30

1,080,000,000

النسب المالية

2009

2008

2007

2006

2005

نسبة دوران السهم ()%

2.74

7.25

1.13

0.5

ــــــــــــ

96.95

87.51

90.64

98.53

98.89

30.51

5.63

8.35

55.26

77.58

القيمة السوقية(مميون دينار)

2322

468

270

ــــــــــــ

العائد عمى السهم (دينار)

ــــــــــــ

مكرر االرباح

ــــــــــــ

نسبة الممكية()%

نسبة التداول(مرة)

القيمة الدفترية (دينار)

نسبة االرباح الموزعة

0.77

ــــــــــــ
ــــــــــــ

0.536

ــــــــــــ
ــــــــــــ

0.643
360

ــــــــــــ
ــــــــــــ

0.997

ــــــــــــ
ــــــــــــ

1.145

مؤشرات التداول :

2009

2008

2007

2006

2005

عدد االسهم المتداولة

29,553,636

26,112,010

4,059,288

1,507,301

غير مدرجة

سعر االغالق السنوي

2.150

1.300

1.000

0.900

غير مدرجة

اعمى سعر نفذ

2.250

القيمة المتداولة

معدل السعر السنوي
ادنى سعر نفذ

42,833,799
1.450
1.050

31,647,418
1.200
1.750
0.800

4,046,897
1.000
1.150
0.950

1,389,474
0.900
1.000
0.900

غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة
غير مدرجة

بغداد لتجارة وخدمات السٌارات ( مساهمة مختلطة)
السنة المالٌة 31دٌسمبر

Baghdad Motor Cars Servicing
العملة  :الدٌنار العراقً

الميزانية العامة
2009
الموجودات المتداولة
النقود
استثمارات مالٌة قصٌرة االجل
المخزون
المدٌنون
مجموع الموجودات المتداولة
الموجودات الثابتة
الموجودات الثابتة بالقٌمة الدفترٌة
نفقات اٌرادٌة مؤجلة
مشروعات تحت التنفٌذ
مجموع الموجودات الثابتة
مجموع الموجودات
مصادر التموٌل قصٌرة االجل
الدائنون
مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل
مصادر التموٌل طوٌلة االجل
رأس المال االسمً والمدفوع
االحتٌاطٌات
العجز المتراكم
مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل
مجموع مصادر التموٌل

2008

2007

2006

2005

333,371,124
411,694,527
11,229,237
41,063,240
797,358,128

13,422,574
110,000,000
4,912,011
26,793,507
155,128,092

25,427,436
150,000,000
1,629,638
22,312,452
199,369,526

755,387
225,000,000
1,184,730
20,272,834
247,212,951

4,148,388
275,000,000
330,823
18,418,626
297,897,837

60,586,005
60,586,005
857,944,133

65,335,004
65,335,004
220,463,096

55,849,720
27,672
55,877,392
255,246,918

55,717,027
211,032
435,376
56,363,435
303,576,386

48,724,369
416,892
435,376
49,576,637
347,474,474

26,136,253
26,136,253

27,540,836
27,540,836

23,887,508
23,887,508

4,473,453
4,473,453

3,839,825
3,839,825

1,080,000,000
10,309,815
-258,501,935
831,807,880
857,944,133

360,000,000
14,659,515
-181,737,255
192,922,260
220,463,096

360,000,000
14,643,730
-143,284,320
231,359,410
255,246,918

300,000,000
75,661,505
-76,558,572
299,102,933
303,576,386

300,000,000
75,470,590
-31,835,641
343,634,649
347,474,474

حساب االرباح والخسائر
اٌرادات النشاط الجاري
اٌراد النشاط الجاري
فوائد دائنة
اٌراد النشاط الخدمً
مجموع اٌرادات النشاط الجاري
مصروفات النشاط الجاري
الرواتب واالجور
المستلزمات السلعٌة
المستلزمات الخدمٌة
االندثارات
الضرائب والرسوم
مجموع مصروفات النشاط الجاري
فائض (عجز ) العملٌات الجارٌة
االٌرادات التحوٌلٌة والخرى
االٌرادات التحوٌلٌة
االٌرادات االخرى
مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى
المصروفات التحوٌلٌة واالخرى
المصروفات التحوٌلٌة
المصروفات االخرى
مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى
فائض (عجز) النشاط

67,648,599
5,715,746
73,364,345

70,653,101
13,078,347
83,731,448

36,671,563
11,532,181
48,203,744

30,293,435
14,702,778
44,996,213

302,400
19,864,683
20,167,083

100,049,153
9,017,803
14,354,560
6,807,550
1,309,986
131,539,052
-58,174,707

79,049,606
7,892,305
10,039,546
5,974,319
1,133,025
104,088,801
-20,357,353

75,386,295
7,476,148
10,871,778
4,638,007
1,360,484
99,732,712
-51,528,968

71,073,833
4,877,416
6,539,326
3,656,166
285,822
86,432,563
-41,436,350

38,165,528
1,943,385
8,393,861
2,902,976
28,175
51,433,925
-31,266,842

802,097
802,097

3,619,418
3,619,418

314,551
2,108,527
2,423,078

102,000
267,967
369,967

23,250
115,035
138,285

41,500
19,350,570
19,392,070
-76,764,680

21,715,000
21,715,000
-38,452,935

258,974
17,360,884
17,619,858
-66,725,748

2,342,381
1,314,167
3,656,548
-44,722,931

1,614,644
8,969
1,623,613
-32,752,170

التدفقات النقدية
التدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة
التدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة
التدفقات النقدٌة فً االنشطة التموٌلٌة
صافً التدفقات النقدٌة
رصٌد النقود فً اول المدة
رصٌد النقود فً اخر المدة

319,948,550
13,422,574
333,371,124

-12,004,862
25,427,436
13,422,574

24,672,049
755,387
25,427,436

-3,393,001
4,148,388
755,387

-37,355,646
-4,691,070
34,900,888
-7,145,828
11,294,216
4,148,388

