
الصناعي
IQ000A0Q21C1: الدولي الترقيم

كوالINSD: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

االلكتروني البريد

: الشركة نشاط

7/2/1989: تأريخ التأسيس 
: رأس المال التأسيسي  

4/9/2004: تأريخ االدراج 
: رأس المال عند االدراج 

: المفوض المدير

: االدارة مجلس اعضاء

السلمان حسن فرقدمراقب الحسابات

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

20092008200720062005النسب المالية

0.015.1911.281.478.88(%)نسبة دوران السهم 
ــــــــــــــــــــــــ0.000.04ــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

98.1696.0799.31101.5795.67(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــ333.3022.50ــــــــــــمكرر االرباح
18.779.3332.8012.124.14(مرة)نسبة التداول

0.991.041.061.021.10(دينار)القيمة الدفترية 
10,462,986,96411,249,316,2515,882,659,4014,378,150,9951,688,437,939رأس المال العامل

3028131875225006875046763(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

20092008200720062005:مؤشرات التداول 

2,403,9531,653,959,0642,819,801,295366,409,342955,129,311عدد االسهم المتداولة
2,273,1881,580,626,3862,634,139,683981,875,2484,254,031,055القيمة المتداولة

0.9501.0000.9002.7504.350سعر االغالق السنوي
0.9450.9500.9502.7004.450معدل السعر السنوي

0.9801.0501.0502.8005.750اعمى سعر نفذ
0.8800.9000.7502.2503.750ادنى سعر نفذ

اوراها توما سيسليا

 الواثق ساحة/ بغداد مكتب/  الثالث الجسر/  الموصل

7186076

1,350,000,000

31,875,000,000

االدارة مجلس رئيس نائب                                                         الصناعي المصرف

عضو                                                           الطون صليوا راني

عضو                                                        الشرقية البيرة شركة

عضو                                                         اوراها توما سيسيليا

(خاصة مساهمة) الشمالية للمنطقة والمعدنية الغازية المشروبات 

ــــــــــــ

5,000,000

االدارة مجلس رئيس                                                        ألطون صليوا هيثم

الغازية المشروبات انتاج



North Soft Drinks(خاصة مساهمة) الشمالية للمنطقة والمعدنية الغازية المشروبات 

20092008200720062005

الموجودات المتداولة

84,353,893562,365,308307,533,4151,374,265,178115,284,549النقود  

8,622,959,7636,305,044,1134,145,135,3571,826,261,801535,553,121(بالكلفة)المخزون 

2,344,370,9735,732,089,1521,614,983,4891,571,224,0971,574,875,355المدينون

11,051,684,92912,599,498,5736,067,652,2614,771,751,0762,225,713,025مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

8,016,998,0098,881,224,6179,693,713,590604,598,801632,053,769الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

60,538,35675,672,94562,403,68178,004,60119,501,601النفقات االيرادية المؤجلة

12,505,626,49412,457,644,51110,585,061,18619,582,448,9829,517,954,150مشروعات تحت التنفيذ

392,335,007331,350,321301,667,61489,034,07314,034,073االستثمارات المالية طويلة االجل

20,975,497,86621,745,892,39420,642,846,07120,354,086,45710,183,543,593مجموع الموجودات الثابتة

32,027,182,49534,345,390,96726,710,498,33225,125,837,53312,409,256,618مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

31,875,000,00031,875,000,00025,000,000,00025,000,000,00010,750,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

436,515,4701,120,208,6451,525,505,472519,437,6141,121,981,532-االحتياطيات

31,438,484,53032,995,208,64526,525,505,47225,519,437,61411,871,981,532مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

مصادر التمويل قصيرة االجل

588,697,9651,341,844,49719,682,077393,600,081537,275,086الدائنون

ــــــــــــــــــــــــــ8,337,825165,310,783ـــــــــــــالتخصيصات

588,697,9651,350,182,322184,992,860393,600,081537,275,086مجموع  مصادر التمويل قصيرة االجل

32,027,182,49534,345,390,96726,710,498,33225,125,837,53312,409,256,618مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

12,106,294,93216,844,345,02014,662,688,1742,721,510,7482,901,731,769ايراد النشاط الجاري

12,106,294,93216,844,345,02014,662,688,1742,721,510,7482,901,731,769مجموع ايرادات النشاط الجاري

المصروفات النشاط الجاري

605,589,844758,711,562792,804,506732,806,414663,383,277الرواتب واالجور

11,604,006,07614,509,514,97311,624,088,8322,243,263,3881,989,997,757المستلزمات السلعية 

365,644,851427,599,273597,449,860237,126,793183,204,757المستلزمات الخدمية 

ــــــــــــــــــــــــــ83,562,50093,462,500380,460,300مشتريات لغرض البيع

963,178,781963,364,93366,455,853107,492,167123,644,091االندثارات

2,345,0001,500,0003,173,6501,811,0507,443,600الضرائب والرسوم

13,624,327,05216,754,153,24113,464,433,0013,322,499,8122,967,673,482مجموع مصروفات النشاط الجاري

65,941,713-600,989,064-1,518,032,12090,191,7791,198,255,173-فائض العمليات الجارية

 االيرادات التحويلية واالخرى

8,584,999500,000ـــــــــــــ39,084,969ـــــــــــــااليرادات االخرى

8,584,999500,000ـــــــــــــ39,084,970ـــــــــــــمجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

33,041,39525,835,75012,861,05012,695,7715,823,250المصروفات التحويلية 

15,179,219ـــــــــــــ5,650,600400,00019,910,015المصروفات االخرى

38,691,99526,235,75032,771,06512,695,77121,002,469مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

86,444,182-605,099,836-1,556,724,115103,040,9981,165,484,108-القابل للتوزيع (العجز)الفائض 

:الفائض القابل للتوزيع موزع كاالتي 

ــــــــــــــــــــــــــ8,337,825165,310,783ـــــــــــــحصة الضريبة

ــــــــــــــــــــــــــ2,159,13450,008,666ـــــــــــــاالحتياطي االلزامي

ــــــــــــــــــــــــــ41,023,540950,164,659ـــــــــــــالفائض المتراكم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ51,520,499ـــــــــــــاطفاء خسائر

86,444,182-605,099,836-1,556,724,115103,040,9981,165,484,108-فائض النشاط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

1,066,731,7631,258,980,62987,641,645-478,011,415254,831,893-صافي التدفقات النقدية

562,365,308307,533,4151,374,265,178115,284,54927,642,904رصيد النقود في اول المدة

84,353,893562,365,308307,533,4151,374,265,178115,284,549رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                       ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية


