
الصناعي
IQ000A0M7T25: الدولي الترقيم

خفيفةITLI: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

االلكتروني البريد

 والمدافئ والمجمدات والطباخات الثالجات تصنيع: الشركة نشاط

1959: تأريخ التأسيس 
500,000: رأس المال التأسيسي 

15/6/2004: تأريخ االدراج 
:رأس المال عند االدراج 

: المفوض المدير

: االدارة مجلس اعضاء

المالية الرقابة ديوان/  سلمان محمد سعيدمراقب الحسابات

% 49 الخاص القطاع مساهمة% 51 االشتراكي القطاع مساهمة

 : 2011/6/30رأس المال كما في 
20092008200720062005النسب المالية

7.534.023.558.563.32(%)نسبة دوران السهم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

22.4313.4024.4034.3919.87(%)نسبة الممكية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
1.201.031.221.411.14(مرة)نسبة التداول

0.510.230.520.770.82(دينار)القيمة الدفترية 
3,872,026,687565,870,8044,019,243,3576,824,156,1972,560,700,770رأس المال العامل

2408013440128801176020720(مميون دينار)القيمة السوقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

20092008200720062005مؤشرات التداول 

843,445,910450,534,961397,714,086959,277,879186,056,752عدد االسهم المتداولة
1,899,160,847584,124,380536,904,6941,306,248,3851,206,563,639القيمة المتداولة

2.1501.2001.1501.0503.700سعر االغالق السنوي
2.2501.3001.3501.3506.500معدل السعر السنوي

3.2501.5001.7501.65015.500اعمى سعر نفذ
1.1001.0001.0001.0502.750ادنى سعر نفذ

 الزعفرانية/  بغداد

7733100

ishtarlico@yahoo.com

(مختلطة مساهمة)الخفيفة الصناعات

16,800,000,000

عضو                                                            علي خميس سعدي

عضو                                                              امين محمد فارس

عضو                                                            المظفر جواد محمد

2,800,000,000
 سلوم علي احسان

االدارة مجلس رئيس                                                     حسين الرحمن عبد صادق

االدارة مجلس رئيس نائب                                                   سليمان محمد المهيمن عبد

عضو                                                             جاسم محمد يوسف

عضو                                                     طاهر محمد يونس هاتف

mailto:ishtarlico@yahoo.com


The Light Industries(مختلطة مساهمة)الخفيفة الصناعات

20092008200720062005

الموجودات المتداولة

436,898,46066,288,637552,172,8631,035,419,153365,736,083النقود  

15,189,568,8818,796,924,97211,555,643,84814,600,442,40413,876,212,317المخزون بالكلفة

7,906,714,0758,658,955,7239,795,326,0257,791,421,9886,885,798,727المدينون

127,665,6901,511,310-2,425,0801,511,31060,434,310االعتمادات المستندية لشراء المواد

23,535,606,49617,523,680,64221,963,577,04623,299,617,85521,129,258,437مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

1,418,006,6181,662,563,0521,376,455,6641,451,596,9351,701,375,760الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

35,000,00035,000,00035,000,00035,000,00035,000,000مشروعات تحت التنفيذ

360,666,548360,666,548360,666,548326,689,716307,797,390استثمارات مالية 

1,813,673,1662,058,229,6001,772,122,2121,813,286,6512,044,173,150مجموع الموجودات الثابتة

25,349,279,66219,581,910,24223,735,699,25825,112,904,50623,173,461,587مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

14,861,170,55414,153,381,82216,544,199,03014,841,781,39015,590,715,997الدائنون

2,938,437,9002,804,428,0161,400,134,6591,633,680,2682,977,841,670مصارف دائنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1,863,971,355التخصيصات

19,663,579,80916,957,809,83817,944,333,68916,475,461,65818,568,557,667مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

11,200,000,00011,200,000,00011,200,000,00011,200,000,0005,600,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

708,052,08761,202,2521,630,872,7561,630,403,4161,218,978,764االحتياطيات

2,214,104,844-4,192,960,568-7,039,507,187-8,637,101,848-12,087,352,234-العجز المتراكم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5,865,000,000قروض طويلة االجل

5,685,699,8532,624,100,4045,791,365,5698,637,442,8484,604,873,920مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

25,349,279,66219,581,910,24223,735,699,25825,112,904,50623,173,461,587مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

7,671,839,7812,043,961,9676,646,482,5638,344,146,22511,599,822,319ايراد النشاط الجاري

7,671,839,7812,043,961,9766,646,482,5638,344,146,22511,599,822,319مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

3,400,843,6082,726,031,9523,399,849,3144,073,914,2885,009,749,309الرواتب واالجور

6,019,038,6991,843,495,1235,054,231,6184,942,984,6047,056,605,720المستلزمات السلعية

701,169,685571,123,054616,475,5461,056,696,626501,724,365المستلزمات الخدمية

314,125,015190,671,993276,810,527265,868,599264,260,488االندثارات 

273,085,375163,081,027170,435,724181,734,000171,609,000الفوائد المدينة

987,20039,928,6429,046,75020,143,3009,099,550الضرائب والرسوم

10,709,249,5825,534,331,7919,526,849,47910,541,341,41713,013,048,432مجموع مصروفات النشاط الجاري

1,413,226,113-2,197,195,192-2,880,366,916-3,490,369,815-3,037,409,801-فائض النشاط الجاري 

االيرادات التحويلية واالخرى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ930,600ايرارادات االستثمارات المالية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ13,751,720االيرادات التحويلية 

71,718,745777,567,928248,908,705243,212,35590,074,790االيرادات االخرى

86,401,065777,567,928248,908,705243,212,35590,074,790مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

5,391,6507,791,4507,329,90014,802,2414,673,000المصروفات التحويلية 

493,850,000446,671,829207,758,50810,070,6461,389,510المصروفات االخرى

499,241,650454,463,279215,088,40824,872,8876,062,510مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

1,329,213,833-1,978,855,724-2,846,546,619-3,167,265,166-3,450,250,386-القابل للتوزيع  (العجز)الفائض 

ـــــــــــــــــــــــــــ451,996,750-236,220,474التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ـــــــــــــــــــــــــــ33,887,476-134,389,349التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

627,542,605-483,246,290669,683,070-485,884,226-370,609,823صافي التدفقات النقدية

66,288,637552,172,8631,035,419,153365,736,083993,278,688رصيد النقود في اول المدة

436,898,46066,288,637552,172,8631,035,419,153365,736,083رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                       ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة  

 والخسائر حساب االرباح  

 التدفقات النقدية




