
الصناعي

: الدولي الترقيم

دراجةIMIB: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

االلكتروني البريد

الدراجات لصناعة معامل تأسيس: الشركة نشاط

28/9/1964: تأريخ التأسيس 

250,000,000رأس المال التأسيسي  

25/7/2004: تأريخ االدراج 

4,000,000,000:رأس المال عند االدراج 

الساجي عباس الكريم عبد زهرة: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس                                                                   كاظم الكريم عبد صادق: االدارة مجلس اعضاء االدارة مجلس رئيس

االدارة مجلس رئيس نائب                                                                    الرسول عبد علي فائق االدارة مجلس رئيس نائب

عضو                                                                      علي عبد حميد عدنان عضو

عضو                                                                    عباس الكريم عبد زهرة عضو

عضو                                                                           النيار جواد محمد عضو

عضو                                                                        محمد اسماعيل حقي عضو

عضو                                                                           البناء يوسف بسام عضو

الحسابات مراقب

% 44.85 الخاص القطاع مساهمة نسبة% 0.64 المختلط القطاع مساهمة نسبة% 54.51 االشتراكي القطاع مساهمة نسبة

5,000,000,000 : 2011/6/30في كما المال رأس

201020092008200720062005النسب المالية

7.073.541.291.882.742.41(%)نسبة دوران السهم 
0.02ــــــــــــــــــ0.0330.3540.107ــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

64.6467.6260.7951.5348.7145.30(%)نسبة الممكية
147.73ــــــــــــــــــ94.645.7814.95ــــــــــــــــــمكرر االرباح
1.982.382.111.731.631.61(مرة)نسبة التداول

1.121.4401.6951.4101.2631.500(دينار)القيمة الدفترية 
3,008,317,7744,757,935,3416,061,522,3124,818,022,1744,173,851,4055,507,937,920رأس المال العامل

1350015500102508000500016250(مميون دينار)القيمة السوقية
%15ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%7.5%10ــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005مؤشرات التداول 

353,553,187176,968,22264,365,62794,129,562137,245,984120,680,655عدد االسهم المتداولة
838,794,193485,415,877107,681,910130,661,061275,522,923910,266,587القيمة المتداولة

2.7003.1002.0501.6001.0003.250سعر االغالق السنوي
2.3702.7451.6501.4002.0007.550معدل السعر السنوي

3.2503.6002.1001.8003.60015.500اعمى سعر نفذ
1.7001.9001.3001.0000.9502.500ادنى سعر نفذ

المالية الرقابة ديوان/  فتوحي فضيل انتصار

(مختلطة مساهمة ) والدراجات المعدنية للصناعات الوطنية

IQ000A0M7TV2

المحمودية/  بغداد

5462910

nmibc_m@yahoo.com

mailto:nmibc_m@yahoo.com


Metallic Industries and Bicycles Industries(مختلطة مساهمة ) والدراجات المعدنية للصناعات الوطنية

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

660,538,8361,947,017,2134,161,525,8765,662,707,9571,007,389,302889,082,750النقود  

4,208,653,7974,165,441,1975,758,486,2104,749,960,8705,234,116,6135,819,314,776المخزون 

746,751,5911,435,602,5461,002,150,3661,031,982,5034,576,274,0317,081,473,111المدينون

456,000,000657,750,000606,000,0006,000,0006,000,000776,000,000استثمارات مالية قصيرة االجل

6,071,944,2248,205,810,95611,528,162,45211,450,651,33010,823,779,94614,565,870,637مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

963,693,0591,089,549,7811,110,577,4661,207,527,2871,115,020,971865,119,772الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

81,361,78380,861,78332,658,38332,658,38332,658,38336,018,383المشروعات تحت التنفيذ

1,546,893,4861,272,002,4701,270,710,160993,729,048993,729,0481,092,379,252استثمارات مالية طويلة االجل

2,591,948,3282,442,414,0342,413,946,0092,233,914,7182,141,408,4021,993,517,407مجموع الموجودات الثابتة

8,663,892,55210,648,224,99013,942,108,46113,684,566,04812,965,188,34816,559,388,044مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

5,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,0005,000,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

3,186,980,4073,222,260,8764,637,023,9273,340,003,2322,603,326,1472,501,455,327االحتياطيات

ــــــــــــ1,288,066,340-1,288,066,340-1,161,555,606-1,021,911,501-2,586,714,305-العجز متراكم

5,600,266,1027,200,349,3758,475,468,3217,051,936,8926,315,259,8077,501,455,327مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

مصادر التمويل قصيرة االجل

3,047,927,0513,432,176,2165,450,940,7416,616,929,7576,634,229,1429,042,233,318الدائنون

15,699,39915,699,39915,699,39915,699,39915,699,39915,699,399تخصيصات 

3,063,626,4503,447,875,6155,466,640,1406,632,629,1566,649,928,5419,057,932,717مجموع  مصادر التمويل قصيرة االجل

8,663,892,55210,648,224,99013,942,108,46113,684,566,04812,965,188,34816,559,388,044مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

3,849,343,0444,360,418,1896,595,393,4004,083,384,5742,664,202,9914,972,288,942ايراد النشاط الجاري

39,983,98352,140,0003,224,625300,0006,750,00025,531,333فوائد وايجارات اراضي دائنة

3,889,327,0274,412,558,1896,598,618,0254,083,384,5742,670,952,9914,997,820,275مجموع ايرادات النشاط الجاري

 مصروفات النشاط الجاري

2,215,684,9441,998,612,6811,989,563,8091,351,221,7921,746,107,2821,446,646,237الرواتب واالجور

2,024,695,3681,634,223,4941,880,395,9111,737,508,1331,865,910,2812,968,057,416المستلزمات السلعية 

513,576,474439,943,825517,019,286228,480,328165,136,419168,156,221المستلزمات الخدمية 

24,713,00029,015,28624,176,10029,803,17066,184,570101,696,780مقاوالت وخدمات

724,957,650مشتريات لغرض البيع

157,837,945152,529,845124,351,995122,588,491111,498,38284,770,268االندثارات

94,2006,186,625202,450132,900217,5002,642,000الضرائب والرسوم

5,661,559,5814,260,511,7564,535,709,5513,469,734,8143,955,054,4344,771,968,670مجموع مصروفات النشاط الجاري

1,772,232,554152,046,4332,062,908,474613,649,7601,284,101,443225,851,605-فائض العمليات الجارية

 االيرادات التحويلية واالخرى

77,000ــــــــــــــــــــــــ60,969,121االيرادات التحويلية

138,837,32750,697,0322,169,4878,530,71610,04019,067,257االيرادات االخرى

199,806,44850,697,0322,169,4878,530,71610,04019,144,257مجموع االيرادات التحويلية واالخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

5,111,77511,691,4065,891,6142,898,9113,434,9375,051,232المصروفات التحويلية 

26,160,9842,165,9039,048,3083,280,041540,000117,222,302المصروفات االخرى

31,272,75913,857,30914,939,9226,178,9523,974,937122,273,534مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

1,288,066,340122,722,328-1,603,698,865188,886,1562,050,138,039616,001,524-(عجز)الفائض القابل للتوزيع 

:الفائض القابل للتوزيع موزع كما يلي 

12,952,985ــــــ25,113,261277,703,34283,324,439ــــــحصة الضريبة

5,488,467ــــــ8,188,64488,621,73426,633,854ــــــاحتياطي الزامي

104,280,876ــــــ155,584,2511,683,812,963506,043,231ــــــالفائض المتراكم

1,288,066,340122,722,328-1,603,698,865188,886,1562,050,138,039616,001,524-فائض النشاط

4,166,825,563-ــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

43,794,143-ــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

1,000,000,000ــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

3,210,619,706-1,501,182,0814,655,318,655118,306,552-2,214,508,663-1,286,478,377-صافي الدفقات النقدية

1,947,017,2134,161,525,8765,662,707,9571,007,389,302889,082,7504,099,702,456رصيد النقود في اول المدة

660,538,8361,947,017,2134,161,525,8765,662,707,9571,007,389,302889,082,750رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                       ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية




