
زراعي
IQ000A0M7TE8:الترقيم الدولي 

اسماكAAHP:الرمز المختصر 

 1 د 32 ز 902م  / 52شارع  / بغداد :العنوان 

7197379:الهاتف

ahlea_ahlea@yahoo.comالبريد االلكتروني

تنمية وتربية وتسويق االسماك:نشاط الشركة 

06/09/1994: تأريخ التأسيس 
: رأس المال التأسيسي 

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

عدنان احمد الخياط :المدير المفوض 

يحيى جميل الفهد                                                   رئيس مجلس االدارة:اعضاء مجلس االدارة 

نزار مجيد احمد                                                    نائب رئيس مجلس االدارة

وشيار عبد الفتاح                                                 عضو

عدنان احمد محمد صالح                                        عضو

فرقد حسن السلمانمراقب الحسابات

ـــــــــنسبة المساهمة

 : 2011/6/30رأس المال كما في 
201020092008200720062005النسب المالية

5.598.96.660.323.499.56(%)نسبة دوران السهم 
0.0650.085ــــــــــــــــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

82.0761.3878.5491.0191.7488.83(%)نسبة الممكية
15.3817.65ــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
1.971.383.57.999.195.63(مرة)نسبة التداول

0.3250.3450.841.131.261.195(دينار)القيمة الدفترية 
39,626,89747,491,179329,824,147389,849,257464,209,817347,883,172رأس المال العامل

632333.5460350500750(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــ%15ــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة
201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

32,124,54751,186,37438,301,0701,608,14417,462,35447,823,007عدد االسهم المتداولة
31,938,96646,908,77030,490,6951,282,84423,337,10783,316,283القيمة المتداولة

1.1000.5800.8000.7001.0001.500سعر االغالق السنوي
0.9900.9200.8000.8001.3501.750معدل السعر السنوي

1.1501.2500.8500.8001.5502.500اعمى سعر نفذ
0.7800.8000.7000.7001.0001.450ادنى سعر نفذ

محمد يوسف جميل                                               عضو

575,000,000

(مساهمة خاصة) االهلية لالنتاج الزراعي 

227,000,000

110,000,000

mailto:ahlea_ahlea@yahoo.com


Al-Ahlyia for Agricultural Production(مساهمة خاصة) االهلية لالنتاج الزراعي 

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

74,837,1923,073,37010,775,71532,267,5289,205,79314,861,932النقود  

2,943,056124,131,226448,320,557407,537,924428,568,239354,443,097(بالكلفة)المخزون 

2,738,11545,388,1152,792,3905,823,01583,130,62953,681,742المدينون

80,518,363172,592,711461,888,662445,628,467520,904,661422,986,771مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

147,402,367151,097,279153,203,901159,539,348165,074,291249,060,069القائمة بالقيمة الدفترية 

ــــــ15,000,000ـــــــــمشروعات تحت التنفيذ 

204,018204,018306,825409,632512,439615,246النفقات االيرادية المؤجلة 

147,606,385151,301,297153,510,726174,948,980165,586,730249,675,315مجموع الموجودات الثابتة

228,124,748323,894,008615,399,388620,577,447686,491,391672,662,086مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

575,000,000575,000,000575,000,000500,000,000500,000,000500,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

91,665,12764,798,237129,796,54797,558,487-376,207,524-387,766,718-االحتياطيات

187,233,282198,792,476483,334,873564,798,237629,796,547597,558,487مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

مصادر التمويل قصيرة االجل

5,752,00020,827,34420,827,34420,827,34420,827,34415,075,344تخصيصات 

35,139,466104,274,188111,237,17134,951,86634,271,99540,678,793الدائنون

1,595,50519,349,462ــــــــــــالمصارف الدائنة

40,891,466125,101,532132,064,51555,779,21056,694,84475,103,599مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

228,124,748323,894,008615,399,388620,577,447686,491,391672,662,086مجموع مصادر التمويل

االيرادات النشاط الجاري

31,437,781131,158,861174,393,050172,982,455431,221,165-ـــايراد النشاط الجاري

ـــــــــــــــ45,000,000ايراد ايجار موجودات ثابتة

ـــــــــــــــ174,999ايرادات رأسمالية

31,437,781131,158,861174,393,050172,982,455431,221,165-45,174,999مجموع االيرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

13,090,70019,932,19428,508,70033,494,50038,163,37536,454,583الرواتب واالجور

12,843,800196,113,630145,573,418133,890,915131,048,096248,763,193المستلزمات السلعية 

17,563,50033,662,45221,577,80047,453,34950,952,93365,356,501المستلزمات الخدمية 

5,300,0001,500,0005,586,50015,320,20025,400,00028,224,000مقاوالت وخدمات

786,5413,871,55052,847ـــــــــفوائد وايجارات اراضي

3,694,9111,568,9806,438,2545,637,7503,095,7337,634,174االندثارات واالطفاءات

4,241,282656,0143,287,5531,522,525715,303631,986الضرائب والرسوم

56,734,193253,433,270210,972,225238,105,780253,246,990387,117,284مجموع المصروفات النشاط الجاري

63,712,73080,264,53544,103,881-79,813,364-284,871,051-11,559,194-فائض العمليات الجارية

االيرادات التحويلية واالخرى

ـــ118,680,148ــــــ334,550ـــااليرادات االخرى

ـــ118,680,148ــــــ334,550ـــمجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

4,896850,0001,185,580355,439285,807ـــالمصروفات التحويلية 

1,000800,000100,00070,1142,517,489ـــمصروفات االخرى

5,8961,650,0001,285,580425,5532,803,296ـــمجموع المصروفات التحويلية واالخرى

64,998,31037,990,06041,300,585-81,463,364-284,542,397-11,559,194-الفائض القابل للتوزيع 

ـــ5,752,000ــــــــــــحصة الضريبة                            

ـــ1,611,903ــــــــــــاحتياطي االلزامي 

ـــ30,626,157ــــــــــــاحتاطي استبدال موجودات ثانتة

64,998,31037,990,06041,300,585-81,463,364-284,542,397-11,559,194-فائض النشاط

ــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــالتدفقات النقدية في االنشطة التمويلية

127,278,068-5,656,139-21,491,81323,061,735-7,702,345-71,763,822صافي النقود التدفقات النقدية

3,073,37010,775,71532,267,5289,205,79314,861,932142,140,000رصيد النقود في اول المدة

74,837,1923,073,37010,775,71532,267,5289,205,79314,861,932رصيد النقود في اخر المدة

الدينار العراقي:  اذار                                                           العملة 31السنة المالية  

 الميزانية العامة 

 حساب االرباح والخسائر 

 التدفقات النقدية 


