
الصناعي
IQ000A0M7TU4:الترقيم الدولي 

اصباغIMPI:الرمز المختصر 

المنطقة الصناعية/ الزعفرانية / بغداد :العنوان 

7734041:الهاتف

mpi_iraq@yahoo.comالبريد االلكتروني

انتاج كافة انواع االصباغ:نشاط الشركة 

25/10/1976: تأريخ التأسيس 
1,500,000رأس المال التأسيسي 

15/06/2004: تأريخ االدراج 
1,755,000,000: رأس المال عند االدراج 

سامي ذياب عبد هللا:المدير المفوض 

رئيس مجلس االدارةعبد الخالق خليل منخي                                                           رئيس مجلس االدارة:اعضاء مجلس االدارة 

نائب رئيس مجلس االدارةصبيح مطر حسين الدايني                                                       نائب رئيس مجلس االدارة

عضوفارس حمزة حسن                                                                 عضو

عضومحمد جواد المظفر                                                                عضو

عضوعلي عبد الرحمن النوره جي                                                     عضو

عضو فائق سليم رشيد                                                                    عضو

عضو يونس شيال فهد                                                                    عضو

سعيد محمد سلمانمراقب الحسابات

%59: مساهمة القطاع االشتراكي 
%1: مساهمة القطاع المختمط 
%40: مساهمة القطاع الخاص 

2011/6/309,213,750,000رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

7.924.444.944.874.783.29(%)نسبة دوران السهم 
0.010.060.00ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.005(دينار)العائد عمى السهم 

89.3589.1589.2482.9889.3865.09(%)نسبة الممكية
188.5124.152731.47ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ837.94مكرر االرباح
7.227.137.324.807.772.42(مرة)نسبة التداول

1.101.081.211.261.401.35(دينار)القيمة الدفترية 
7,570,779,4007,446,694,0888,464,274,6619,068,187,75310,398,101,4176,320,373,388رأس المال العامل

3538082165215663156631428137162(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005مؤشرات التداول 

729,988,953408,689,511454,703,499449,165,023440,148,278202,393,033عدد االسهم المتداولة
1,705,968,722984,415,441854,858,322676,889,324864,180,1981,724,804,419القيمة المتداولة

3.8402.3501.7001.7001.5506.050سعر االغالق السنوي
2.3402.4101.9001.5001.9508.500معدل السعر السنوي

3.8403.5002.5002.5002.30014.500اعمى سعر نفذ
1.5001.6501.5501.1001.3506.000ادنى سعر نفذ

(مساهمة مختلطة) االصباغ الحديثة 

mailto:mpi_iraq@yahoo.com


Modern Paint Industries(مساهمة مختلطة) االصباغ الحديثة 

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

1,789,688,331658,098,1561,286,288,8812,636,473,1023,211,723,1083,085,437,203النقود  

4,008,547,7975,123,324,286509,042,0194,494,055,5644,620,916,8637,124,589,031(بالكلفة)المخزون 

ــــــ2,254,204,9932,254,043,0502,866,187,8433,234,987,3123,156,853,798استثمارات مالية قصيرة االجل 

736,240,527626,369,775560,068,8911,086,245,928943,611,889547,097,442المدينون

8,788,681,6488,661,835,2679,802,969,63411,451,761,90611,933,105,65810,757,123,676مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

706,061,265645,239,911749,957,635809,112,220619,551,215495,064,220القائمة بالقيمة الدفترية 

2,680,9346,026,3528,238,52411,178,5716,560,98515,638,939النفقات االيرادية المؤجلة

891,089,486891,089,486891,089,486741,324,319899,822,355494,641,020مشروعات تحت التنفيذ

1,051,891,730991,129,926991,129,926991,129,926989,201,082945,846,291االستثمارات المالية طويلة االجل

2,651,723,4152,533,485,6752,640,415,5712,552,745,0362,515,135,6371,951,190,470مجموع الموجودات الثابتة

11,440,405,06311,195,320,94212,443,385,20514,004,506,94214,448,241,29512,708,314,146مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

9,213,750,0009,213,750,0009,213,750,0009,213,750,0009,213,750,0006,142,500,000رأس المال االسمي والمدفوع

2,140,847,2561,898,524,2042,412,845,2912,407,182,7893,699,487,0542,129,063,858االحتياطيات

ــــــــــــــــــ521,905,059-1,132,094,441-1,132,094,441-العجز المتراكم

10,222,502,8159,980,179,76311,104,690,23211,620,932,78912,913,237,0548,271,563,858مجموع مصادر التمويل طويلة االجل

مصادر التمويل قصيرة االجل

898,074,350895,313,2821,018,867,0762,063,746,2561,215,176,3444,433,330,391الدائنون

319,827,898319,827,897319,827,897319,827,897319,827,8973,419,897التخصيصات

1,217,902,2481,215,141,1791,338,694,9732,383,574,1531,535,004,2414,436,750,288مجموع  مصادر التمويل قصيرة االجل

11,440,405,06311,195,320,94212,443,385,20514,004,506,94214,448,241,29512,708,314,146مجموع مصادر التمويل 

االيرادات النشاط الجاري

4,935,404,8783,411,683,2645,362,825,1204,967,890,5075,586,377,0844,415,518,048ايراد النشاط الجاري

ــــــ249,986,816299,943,306348,858,065274,641,264114,563,105فوائد وايجارات االراضي

5,185,391,6943,711,626,5705,711,683,1855,242,531,7715,700,940,1894,415,518,048مجموع ايرادات النشاط الجاري

 المصروفات النشاط الجاري

1,977,557,0062,106,276,5412,352,922,0001,311,548,2162,045,122,7731,648,593,009الرواتب واالجور

2,702,646,1321,932,354,5022,823,051,9073,339,998,6612,459,463,1812,424,717,999المستلزمات السلعية 

338,172,081311,334,123382,006,447308,703,013365,604,470266,974,276المستلزمات الخدمية 

ــــــــــــــــــ1,062,500566,670,000مشتريات لغرض البيع

94,236,24395,953,793100,306,54991,340,94985,507,33753,547,101االندثارات

1,438,250950,350196,400214,6008,059,575206,525الضرائب والرسوم

5,114,049,7124,447,931,8096,225,153,3035,051,805,4394,963,757,3364,394,038,910مجموع مصروفات النشاط الجاري

513,470,118190,726,332737,182,85321,479,138-736,305,239-71,341,982فائض العمليات الجارية

 االيرادات التحويلية واالخرى

927,7504,707,4559,946,2607,769,65029,350,0004,965,000االيرادات التحويلية 

88,914,11833,364,5627,537,3655,467,5019,055,3041,447,819االيرادات االخرى

89,841,86838,072,01717,483,62513,237,15138,405,3046,412,819مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

23,458,10012,437,50025,325,30081,393,60546,037,32710,217,605المصروفات التحويلية 

74,170,682421,423,719593,26621,829,74718,123,1622,822,410مصروفات االخرى

97,628,782433,861,21925,918,566103,223,35264,160,48913,040,015مجموع المصرفات التحويلية واالخرى

521,905,059100,740,131685,012,66814,851,942-1,132,094,441-63,555,068القابل للتوزيع  (العجز)الفائض 

:الفائض القابل للتوزيع  موزع كاالتي 

4,154,41129,565,874680,259ــــــــــــ2,111,169االحتياطي االلزامي

17,651,90693,695,1841,246,758ــــــــــــ21,331,694حصة الضربية

78,933,814561,751,61012,924,925ــــــــــــ40,112,205الفائض المتراكم 

521,905,059100,740,131685,012,66814,851,942-1,132,094,441-63,555,068فائض النشاط

4,154,41129,565,874ــــــــــــ2,111,169االحتياطي االلزامي

17,651,90693,695,184ــــــــــــ21,331,694حصة الضربية

78,933,814561,751,610ــــــــــــ40,112,205الفائض المتراكم 

521,905,059100,740,131685,012,66814,851,942-1,132,094,441-63,555,068فائض النشاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

1,347,489,001-575,250,006126,285,905-1,350,184,221-628,190,725-1,131,590,075صافي التدفقات النقدية

658,098,1561,286,288,8812,636,473,1023,211,723,1083,085,437,2034,432,926,204رصيد النقود في اول المدة

1,789,688,231658,098,1561,286,288,8812,636,473,1023,211,723,1083,085,437,203رصيد النقود في اخر المدة

الدينار العراقي:  ديسمبر                                                       العملة 31السنة المالية  

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية


