
الصناعي
IQ000A0Q21B3: الدولي الترقيم

فريدةIEAB: المختصر الرمز

: العنوان
:الهاتف
االلكتروني البريد

: الشركة نشاط

27/9/1954: تأريخ التأسيس 
رأس المال التأسيسي 

18/9/2004: تأريخ االدراج 
: رأس المال عند االدراج 

اوراها توما سيسيليا: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس                                                                  الطون صليوا هيثم: االدارة مجلس اعضاء االدارة مجلس رئيس

االدارة مجلس رئيس نائب                                                                            يلدو راني االدارة مجلس رئيس نائب

عضو                                                                    ججو شعو بدري عضو

عضو                                                                         توما سيسيليا عضو

عضو                                                                      متي داؤد امير عضو

السلمان احمد حسن فرقدمراقب الحسابات

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

20092008200720062005النسب المالية

2.286.642.57ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(%)نسبة دوران السهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

66.3364.6367.3180.27ـــــــــــــــــــ(%)نسبة الممكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
0.580.820.891.99ـــــــــــــــــــ(مرة)نسبة التداول

0.600.500.520.74ـــــــــــــــــــ(دينار)القيمة الدفترية 
102,722,249682,403,585-184,204,934-626,659,530-ـــــــــــــــــــرأس المال العامل

3213226815120ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(مميون دينار)القيمة السوقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

20092008200720062005:مؤشرات التداول 

86,185,089251,074,03197,136,605ــــــــــــ805,052,240عدد االسهم المتداولة
73,901,110268,223,799411,274,011ــــــــــــ1,075,589,552القيمة المتداولة

0.8500.6004.000ــــــــــــ1.100سعر االغالق السنوي
0.8501.0504.250ــــــــــــ1.335معدل السعر السنوي

1.1501.7004.750ــــــــــــ1.500اعمى سعر نفذ
0.6000.6003.500ــــــــــــ0.850ادنى سعر نفذ

(خاصة مساهمة) الشرقية البيرة 

3,000,000

1,050,000,000

ـــــــــــــــ

8,845,200,000

الواثق ساحة/  الشركة مقر ـ الصناعية المنطقة/  الزعفرانية/  بغداد

7732301
ــــــــــــــــــــــ

والمثلجات البيرة انتاج



Eastern Brewery(خاصة مساهمة) الشرقية البيرة
العراقي الدينار:  العملة                                                       ديسمبر 31  المالية السنة

20092008200720062005

الموجودات المتداولة

2,561,9764,702,9662,940,051253,430,811النقود  

761,558,884761,558,884763,450,7491,013,365,838(بالكلفة)المخزون 

91,32991,32991,32991,329اعتمادات مستندية

92,834,65892,834,65892,834,658105,684,658المدينون

857,046,847859,187,837859,316,7871,372,572,636مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

1,890,467,2461,890,467,2461,946,208,1462,060,462,096الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

18,999,4004,877,0007,315,5009,754,000النفقات االيرادية المؤجلة

3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000قروض طويلة االجل

1,637,263,471192,813,515126,820,12152,312,468االستثمارات المالية طويلة االجل

3,549,730,1172,091,157,7612,083,343,7672,125,528,564مجموع الموجودات الثابتة

4,406,776,9642,950,345,5982,942,660,5543,498,101,200مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

4,914,000,0003,780,000,0003,780,000,0003,780,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

972,067,851-1,799,378,482-1,873,047,173-1,990,929,413-االحتياطيات

2,923,070,5871,906,952,8271,980,621,5182,807,932,149مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

مصادر التمويل قصيرة االجل

1,051,706,377611,392,771530,039,036258,169,051الدائنون

432,000,000432,000,000432,000,000432,000,000قروض مستلمة

1,483,706,3771,043,392,771962,039,036690,169,051مجموع  مصادر التمويل قصيرة االجل

4,406,776,9642,950,345,5982,942,660,5543,498,101,200مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

1,050,894,812458,085,997ــــــــــــايراد النشاط الجاري

1,050,894,812458,085,997ــــــــــــمجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

441,336,000379,489,683ــــــــــــالرواتب واالجور

1,157,411,666323,545,245ــــــــــــالمستلزمات السلعية 

61,808,39065,806,00057,243,51292,281,000المستلزمات الخدمية 

14,900,00021,508,333ــــــ47,824,000فوائد مدينة

4,749,8502,438,500220,174,59937,526,873االندثارات

120,000195,9501,308,425ــــــالضرائب والرسوم

114,382,24068,364,5001,891,261,727855,659,559مجموع مصروفات النشاط الجاري

397,573,562-840,366,915-68,364,500-114,382,240-العمليات الجارية (عجز)فائض 

االيرادات التحويلية واالخرى

546,6772,240,608ــــــــــــااليرادات االخرى

14,960,00026,550,000ــــــــــــايرادات ايجار موجودات ثابتة

15,506,67728,790,608ــــــــــــمجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

3,500,0004,004,1918,090,92516,109,430المصروفات التحويلية 

1,300,0004,100,000709,643,593-المصروفات االخرى

3,500,0005,304,19112,190,925725,753,023مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

1,094,535,977-837,051,163-73,668,691-117,882,240-القابل للتوزيع  (العجز)الفائض 

ــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

2,140,9901,762,915250,490,760251,281,980صافي التدفقات النقدية

4,702,9662,940,051253,430,8112,211,831رصيد النقود في اول المدة

2,561,9764,702,9662,940,051253,430,811رصيد النقود في اخر المدة

 2009تم ايقاف الشركة من قبل هيئة االوراق المالية وذلك الن الشركة لم تقدم ميزانية : مالحظة 

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية




