
الصناعً
IQ000A0M7T41: الدولً الترقٌم

كندفتIKLV: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

االلكترونً البرٌد

: الشركة نشاط

10/1/1990: تأريخ التأسيس 
: رأس المال التأسيسي  

25/7/2004: تأريخ االدراج 
: رأس المال عند االدراج 

: المفوض المدٌر

                االدارة مجلس رئٌس                                  خلٌفة وهٌب هاشم: االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس رئٌس نائب                                   فالح خالد كاظم

عضو                                           جاسم الوهاب عبد

عضو                                         ٌاسٌن موسى عامر

عضو                                         حسٌن ٌاسٌن جمعة

عضو                                            ذنون الستار عبد

المالٌة الرقابة دٌوان/ سلمان محمد سعٌدمراقب الحسابات

%      36.45مساهمة القطاع الخاص %      7.18 المختلط القطاع مساهمة%      29.37مساهمة القطاع االشتراكي 
 2011/6/30رأس المال كما في 

20092008200720062005النسب المالية

60.246.881.953.221.15(%)نسبة دوران السهم 
0.160.030.100.030.13(دينار)العائد عمى السهم 

95.3691.9093.3992.6188.01(%)نسبة الممكية
10.1678.6917.6664.6160.10مكرر االرباح
17.458.489.628.295.54(مرة)نسبة التداول

1.281.461.431.331.52(دينار)القيمة الدفترية 
2,460,522,480963,575,165870,482,259776,555,951770,267,777رأس المال العامل

38402500180020506556(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

20092008200720062005:مؤشرات التداول 

1,445,876,62268,765,70119,548,87832,170,0529,428,756عدد االسهم المتداولة
2,828,453,011140,995,34639,739,53164,067,080106,722,036القيمة المتداولة

1.6002.5001.8002.0508.000سعر االغالق السنوي
1.9552.0502.0502.00011.300معدل السعر السنوي

2.3502.5502.5003.00013.250اعمى سعر نفذ
1.5001.6001.8001.4007.500ادنى سعر نفذ

2,400,000,000

ٌاسٌن موسى عامر

(مختلطة مساهمة) البٌطرٌة اللقاحات النتاج الكندي 

الحٌوانٌة الثروة لحماٌة اللقاحات توفٌر

15,000,000

360,000,000

alkindi_vet@yahoo.com

 عكركوف تقاطع/  غرٌب أبو

5112154

mailto:alkindi_vet@yahoo.com


AL- Kindi of Veterinary Vaccines Drugs(مختلطة مساهمة ) البٌطرٌة واالدوٌة اللقاحات النتاج الكندي شركة

العراقً الدٌنار:  العملة                                           دٌسمبر 31  المالٌة السنة   

20092008200720062005

الموجودات المتداولة

605,275,163275,421,650246,425,81873,937,641568,953,029النقود  

235,336,479220,588,205157,268,611183,666,734181,220,800المخزون بالكلفة

198,972,746117,045,206113,750,00066,376,0004,633,386المدٌنون

1,570,535,695479,385,095454,024,738559,166,199185,122,242استثمارات قصٌرة االجل

2,610,120,0831,092,440,156971,469,167883,146,574939,929,457مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

340,807,729308,088,262288,563,567296,821,433255,942,200الموجودات الثابتة القائمة بالقٌمة الدفترٌة 

ــــــــــــــــــــــــ162,830,176مشروعات تحت التنفٌذ

107,685,878190,846,844267,471,723261,543,422219,708,333استثمارات مالٌة طوٌلة االجل

611,323,783498,935,106556,035,290558,364,855475,650,533مجموع الموجودات الثابتة

3,221,443,8661,591,375,2621,527,504,4571,441,511,4291,415,579,990مجموع الموجودات

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

149,597,603128,864,991100,986,908106,590,623169,661,680الدائنون

149,597,603128,864,991100,986,908106,590,623169,661,680مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

2,400,000,0001,000,000,0001,000,000,0001,000,000,000820,800,000رأس المال االسمً والمدفوع

671,846,263462,510,271426,517,549334,920,806425,118,310االحتٌاطٌات

3,071,846,2631,462,510,2711,426,517,5491,334,920,8061,245,918,310مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

3,221,443,8661,591,375,2621,527,504,4571,441,511,4291,415,579,990مجموع مصادر التموٌل 

اٌرادات النشاط الجاري

1,236,996,605733,446,863815,777,133744,269,757629,226,654اٌراد النشاط الجاري

126,720,33757,077,24939,959,03925,058,95711,042,286فوائد واٌجارات اراضً دائنة

1,363,716,942790,524,112855,736,172769,328,714640,268,940مجموع اٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

467,400,269359,870,983357,469,107393,305,088270,527,111الرواتب واالجور

289,096,704238,004,407245,672,291191,182,637120,232,657المستلزمات السلعٌة

159,739,726127,060,294108,719,363116,759,622102,373,980المستلزمات الخدمٌة

42,148,90434,356,37733,204,63228,906,73818,886,533االندثارات 

4,353,700325,150448,5001,313,6061,332,800الضرائب والرسوم

962,739,303759,617,211745,513,893731,467,691513,353,081مجموع مصروفات النشاط الجاري

400,977,63930,906,901110,222,27937,861,023126,915,859فائض النشاط الجاري 

االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

ــــــ3,850,000ــــــ1,912,6204,020,400االٌرادات التحوٌلٌة 

45,400325,588184,148ــــــ401,000االٌرادات االخرى

2,313,6204,020,40045,4004,175,588184,148مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

5,498,6313,158,7992,439,0381,520,5371,989,311المصروفات التحوٌلٌة 

1,040,0005,360,0002,835,000ــــــــــــالمصروفات االخرى

5,498,6313,158,7993,479,0386,880,5374,824,311مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

397,792,62831,768,502106,788,64135,156,074122,275,696الفائض القابل للتوزٌع 

:الفائض القابل للتوزٌع ٌوزع كاالتً 

4,856,0793,427,71713,016,743ــــــ19,776,731حصة الضرٌبة 

18,900,7951,588,4255,096,6281,590,1735,462,947احتٌاطً قانونً

ــــــ26,697,1608,789,019ــــــ99,448,157احتٌاطً التوسعات

259,666,94530,180,07770,138,77421,349,165103,796,006(ارباح غٌر موزعة)الفائض المتراكم 

397,792,62831,768,502106,788,64135,156,074122,275,696الفائض القابل للتوزٌع

ــــــــــــ68,553,163ــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة

ــــــــــــ103,935,014ــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التموٌلٌة

495,015,388300,709,517-329,853,51328,995,832172,488,177صافً التدفقات النقدٌة

275,421,650246,425,81873,937,641568,953,029268,243,512رصٌد النقود فً اول المدة

605,275,163275,421,650246,425,81873,937,641568,953,029رصٌد النقود فً اخر المدة

 الميزانية العامة 

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية


