
الصناعي

:الترقيم الدولي 

تمورIIDP:الرمز المختصر 

:العنوان 

5225173:الهاتف

      البريد االلكتروني

انتاج وتسويق كافة التمور:نشاط الشركة 

29/01/1989: تأريخ التأسيس 
50,000,000رأس المال التأسيسي  

09/04/2004: تأريخ االدراج 
1,267,500,000:رأس المال عند االدراج 

محمد سليمان حسن:المدير المفوض 

:اعضاء مجلس االدارة 

مراقب الحسابات

% 72.305نسبة مساهمة القطاع الخاص % 1.545نسبة مساهمة القطاع المختلط % 26.129نسبة مساهمة القطاع الحكومي 

% 0.006نسبة النقابات المهنية % 0.015نسبة مساهمة القطاع التعاوني 

 : 2011/6/30رأس المال كما في

201020092008200720062005النسب المالية

1.963.8323.18ـــــــــــــــــــــ(%)نسبة دوران السهم 
ـــــــ0.0310.01ـــــــ0.0440.025(دينار)العائد عمى السهم 

88.1380.6775.9583.1380.1274.06(%)نسبة الممكية
ـــــــ64.52270.00ـــــــــــــــــــــمكرر االرباح
7.654.433.845.584.723.30(مرة)نسبة التداول

1.1651.4291.1731.2781.2441.233(دينار)القيمة الدفترية 
15,640,121,0277,438,996,5616,687,026,6397,523,728,2877,270,451,2946,287,718,713رأس المال العامل

12675855619646ـــــــــــــــــــــ(مميون دينار)القيمة السوقية
نسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005مؤشرات التداول 

124,499,824242,593,5171,468,771,327غير متداولةغير متداولةغير متداولةعدد االسهم المتداولة
222,351,329525,450,9264,592,960,987غير متداولةغير متداولةغير متداولةالقيمة المتداولة

2.0001.3503.100غير متداولةغير متداولةغير متداولةسعر االغالق السنوي
1.8002.1503.150غير متداولةغير متداولةغير متداولةمعدل السعر السنوي

2.0003.2004.100غير متداولةغير متداولةغير متداولةاعمى سعر نفذ
1.3501.2502.400غير متداولةغير متداولةغير متداولةادنى سعر نفذ

عضو

عضو

عضو

15,000,000,000

فائق سليم رشيد 

رائد حارس بهنام

حسام رشيد حويش

محمد سليمان حسن

ديون الرقابة المالية/ سعد محمد سلمان 

عضو

 صباح نوري محمود

عضو

(مساهمة مختلطة )العراقية لتصنيع وتسويق التمور  

IQ000A0Q21D9

ـــــــــــــــــــــــ

 محمود محمد جواد علوش 

هاشم محمد حاتم 

خلف جامع براثا/ الشالجية / بغداد 

رئيس مجلس االدارة

نائب رئيس مجلس االدارة



Iraqi Date Processing and Marketing

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

13,349,904,0485,776,819,7754,131,348,1792,832,642,6853,936,037,9615,119,549,848النقود  

834,969,260822,068,719823,082,790781,417,133631,268,821980,588,611(الكلفة)المخزون 

3,807,743,3383,010,392,2314,086,309,6275,553,329,2783,428,781,1711,695,018,257المدينون

115,423115,423115,423115,423115,423115,423اعتمادات مستندية لشراء مواد

1,230,000,0001,230,000,000ــــــــــــــــــــــــــــــــ(مشاركة)استثمارات مالية قصيرة االجل

17,992,732,0699,609,396,1489,040,856,0199,167,504,5199,226,203,3769,025,272,139مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

1,349,180,1931,229,566,964484,913,600347,371,898395,764,287407,487,793الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

49,630,80970,80970,80970,80970,80970,809مشروعات تحت التنفيذ

428,681,360387,303,100262,626,390227,643,031217,710,4311,118,666,688استثمارات مالية طويلة االجل

1,827,492,3621,616,940,873747,610,799575,085,738613,545,5271,526,225,290مجموع الموجودات الثابتة

19,820,224,43111,226,337,0219,788,466,8189,742,590,2579,839,748,90310,551,497,429مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

15,000,000,0006,337,500,0006,337,500,0006,337,500,0006,337,500,0006,337,500,000رأس المال االسمي والمدفوع

3,276,608,1083,735,593,5172,114,293,5211,991,483,3741,776,666,1701,706,613,352االحتياطيات

19,005,28119,005,28119,005,28119,005,28119,005,28171,136,669التخصيصات طويلة االجل

249,174,630-249,174,630249,174,630-828,000,0001,036,161,3641,036,161,364العجز المتراكم

17,467,613,3899,055,937,4347,434,637,4388,098,814,0257,883,996,8217,866,075,391مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

مصادر التمويل قصيرة االجل

2,346,669,5922,164,458,1372,347,887,9301,637,834,7821,949,891,5282,685,422,038الدائنون

ــــــــ5,941,4505,941,4505,941,4505,941,4505,860,554تخصيصات قصيرة االجل

2,352,611,0422,170,399,5872,353,829,3801,643,776,2321,955,752,0822,685,422,038مجموع  مصادر التمويل قصيرة االجل

19,820,224,43111,226,337,0219,788,466,8189,742,590,2579,839,748,90310,551,497,429مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

2,749,769,5814,377,919,3261,343,380,6362,405,338,908986,003,778909,027,551ايراد النشاط الجاري

171,215,269263,52517,302,69155,74666,149,53635,155,304فوائد وايجارات اراضي دائنة

2,920,984,8504,378,182,8511,360,683,3272,405,394,6541,052,153,314944,182,855مجموع ايرادات النشاط الجاري

 مصروفات النشاط الجاري

1,005,193,754951,146,744566,943,169594,723,264600,124,220651,494,446الرواتب واالجور

289,089,981569,208,608504,420,860911,003,455162,481,344243,560,625المستلزمات السلعية 

401,232,542403,258,641156,040,147155,961,069128,987,143159,951,628المستلزمات الخدمية 

248,180,367772,977,02333,180,30066,219,21535,051,12119,695,881خدمات التشغيل

101,763,14971,221,49171,950,02668,149,00864,025,91158,798,867االندثارات

62,909,55031,339,66039,192,70020,549,095574,72513,628,050الضرائب والرسوم

7,533,203فوائد مدينة

2,108,369,3432,799,152,1671,371,727,2021,816,605,106991,244,4641,154,662,700مجموع مصروفات النشاط الجاري

210,479,845-11,043,875588,789,54860,908,850-812,615,5071,579,030,684العمليات الجارية (عجز)فائض 

 االيرادات التحويلية واالخرى

ــــــــــــــــــــــــ141,000180,000ــــــــااليرادات التحويلية

5,577,21014,002,979229,909,2916,420,1798,466,03444,260,623االيرادات االخرى

5,577,21014,143,979230,089,2916,420,1798,466,03444,260,623مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

2,775,0004,818,2618,756,2283,357,5764,579,2472,517,263المصروفات التحويلية 

152,565,3031,496,863997,275,922395,755,58533,197,89380,438,145المصروفات االخرى

155,340,3036,315,1241,006,032,150399,113,16137,777,14082,955,408مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

249,174,630-786,986,734196,096,56631,597,744-662,852,4141,586,859,539(عجز)الفائض القابل للتوزيع 

:الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحصة الضريبة

ــــــــ1,579,888ــــــــــــــــــــــــــــــــاحتياطي الزامي

ــــــــ30,017,856ــــــــــــــــــــــــــــــــالفائض المتراكم

249,174,630-786,986,73431,597,744-662,852,4141,586,859,539فائض النشاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

1,183,511,8874,689,774,042-1,103,395,276-7,573,084,2731,645,471,5961,298,705,494صافي الدفقات النقدية

5,776,819,7754,131,348,1792,832,642,6853,936,037,9615,119,549,848429,775,806رصيد النقود في اول المدة

13,349,904,0485,776,819,7754,131,348,1792,832,642,6853,936,037,9615,119,549,848رصيد النقود في اخر المدة

العراقية لتصنيع وتسويق التمور(مساهمة مختلطة ) 

الدينار العراقي:  اب                                                   العملة 31السنة المالية  

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية


