
الصناعً

IQ000A0M7T58: الدولً الترقٌم

لكتروIELI: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

االلكترونً البرٌد

: الشركة نشاط

28/7/1973: تأريخ التأسيس 
:رأس المال التأسيسي  

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

ٌاسٌن الرافع عبد احمد: المفوض المدٌر

االدارة مجلس رئٌس                                  جاسم عجٌل أحمد : االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس رئٌس نائب                                  ٌحٌى سلمان أٌاد

عضو                                          محسن صالح طارق

عضو                                          مهدي الصاحب عبد

عضو                                        الخزرجً حسٌن منٌر

عضو                                                  الداٌنً صبٌح

عضو                                       ٌاسٌن الرافع عبد أحمد

المالٌة الرقابة دٌوان/  سلمان محمد سعٌدالحسابات مراقب

% 48.4:  الخاص القطاع مساهمة نسبة% 51.6:  االشتراكً القطاع مساهمة نسبة

 : 2011/6/30 فً كما المال رأس

20092008200720062005النسب المالية

4.072.123.133.843.38(%)نسبة دوران السهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــ0.24ــــــــــــــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

20.7738.1548.2431.6640.92(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــــــــ5.70ــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
1.221.521.821.361.58(مرة)نسبة التداول

0.560.731.250.690.94(دينار)القيمة الدفترية 
5,632,781,9857,431,549,33811,064,052,7795,379,839,0787,802,270,879رأس المال العامل

3840016800135001050036500(مميون دينار)القيمة السوقية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

20092008200720062005:مؤشرات التداول 

488,342,623254,011,963312,611,982383,682,424338,312,168عدد االسهم المتداولة
1,452,103,179359,712,216445,087,558581,036,7921,819,323,422القيمة المتداولة

3.2001.4001.3501.0503.650سعر االغالق السنوي
2.9751.4001.4001.5005.400معدل السعر السنوي

3.7501.5502.2504.3508.250اعمى سعر نفذ
2.5001.2501.0001.0002.700ادنى سعر نفذ

12,000,000,000

8,000,000,000

(مختلطة مساهمة) االلكترونٌة الصناعات شركة

1,000,000

االلكترونٌة المواد انتاج

(1536) 30 ش /  931 م/ بابل حً/  نافع بن عقبة ساحة

7193066

ـــــــــــــــ



 ELectronic Industries(مختلطة مساهمة) االلكترونٌة الصناعات شركة
العراقً الدٌنار:  العملة                                                       دٌسمبر 31  المالٌة السنة

20092008200720062005

الموجودات المتداولة

6,516,551,196722,888,5331,860,677,8361,424,605,5921,062,536,833النقود  

3,440,739,0923,664,990,0035,282,133,2403,330,046,0674,606,220,829(بالكلفة)المخزون 

1,807,119,148138,952,04586,549,496240,765,764699,106,278اعتمادات مستندٌة

17,306,727,43017,115,138,51217,264,560,51215,274,698,21814,984,966,934المدٌنون

ــــــــــــــــــــــــــــــــ2,000,000,000استثمارات مالٌة قصٌرة االجل 

31,071,136,86621,641,969,09324,493,921,08420,270,115,64121,352,830,874مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

828,208,258705,234,107821,191,840882,601,179953,107,933القائمة بالقٌمة الدفترٌة 

1,147,0042,316,2533,851,7536,352,83111,442,405النفقات االٌرادٌة المؤجلة

115,612115,612115,612115,612مشروعات تحت التنفٌذ

207,517,211626,291,573658,952,359628,952,359617,690,780االستثمارات المالٌة طوٌلة االجل

1,036,872,4731,333,957,5451,454,111,5641,518,021,9811,582,356,730مجموع الموجودات الثابتة

32,108,009,33922,975,926,63825,948,032,64821,788,137,62222,935,187,604مجموع الموجودات

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

12,000,000,00012,000,000,00010,000,000,00010,000,000,00010,000,000,000رأس المال االسمً والمدفوع

7,086,182,8007,082,702,2669,074,570,2413,454,266,9563,408,728,966االحتٌاطٌات

4,024,101,357-6,556,405,897-6,556,405,898-10,317,195,383-12,416,528,342-العجز المتراكم

6,669,654,4588,765,506,88312,518,164,3436,897,861,0599,384,627,609مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

25,431,586,84310,568,010,41711,128,740,4639,726,991,3978,661,210,778الدائنون

219,174219,174219,174219,174219,174تخصٌصات قصٌرة  االجل 

1,452,830,656836,475,000936,546,050880,500,000ــــــــقروض مستلمة قصٌرة االجل

6,548,8642,189,359,5081,464,433,6684,226,519,9424,008,630,043المصارف الدائئة 

25,438,354,88114,210,419,75513,429,868,30514,890,276,56313,550,559,995مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

32,108,009,33922,975,926,63825,948,032,64821,788,137,62222,935,187,604مجموع مصادر التموٌل

اٌرادات النشاط الجاري

6,115,712,8664,503,085,69712,132,190,7314,993,895,1656,995,052,661االٌراد النشاط الجاري

19,553,00016,304,00020,831,00024,000,00021,032,000فوائد دائنة

6,135,256,8664,519,389,69712,153,021,7315,017,895,1657,016,084,661مجموع اٌرادات النشاط الجاري 

مصروفات النشاط الجاري

2,901,363,1771,900,628,2532,075,409,7592,386,724,8952,930,891,022الرواتب واالجور

2,388,498,7751,420,923,1492,200,710,1132,491,382,0015,065,422,594المستلزمات السلعٌة 

684,886,203574,629,183471,501,543571,995,768359,479,097المستلزمات الخدمٌة 

181,788,569102,777,518118,699,2301,886,09014,911,955مقاوالت

126,255,317122,993,208119,153,852123,953,068100,504,444االندثارات

5,605,06023,954,026110,9366,791,9502,729,455الضرائب والرسوم

207,545,400279,560,584271,853,000199,216,96346,259,539فوائد واٌجارات االراضً

1,957,407,7273,799,296,6124,101,331,1691,706,519,309481,997,873مشترٌات بضائع بغرض البٌع

8,453,350,2288,224,762,5339,358,769,6027,488,470,0449,002,195,979مجموع المصروفات النشاط الجاري

1,986,111,318-2,470,574,879-3,705,372,8362,794,252,129-2,318,084,362-فائض العملٌات الجارٌة

االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

2,950,00012,864,140ــــــــــــــــــــــــــــــاالٌرادات التحوٌلٌة 

649,609,34393,281,75484,532,21115,522,56541,311,297االٌرادات االخرى

897,780ــــــــــــــــــــ1,414,003ــــــــــاٌرادات استثمارات مالٌة 

649,609,34394,695,75784,532,21118,472,56555,073,217مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

ــــــــــ27,103,09445,054,15027,377,04426,662,055المصروفات التحوٌلٌة 

403,754,846105,058,25695,140,06753,540,17128,345,052المصروفات االخرى

430,857,940150,112,406122,517,11180,202,22660,414,601مجموع المصروفات النشاط الجاري

1,991,452,702-2,532,304,540-3,760,789,4852,756,267,229-2,099,332,959-القابل للتوزٌع  (العجز)الفائض 

1,991,452,702-2,532,304,540-3,760,789,4852,756,267,229-2,099,332,959-: القابل للتوزٌع موزع كاألتً (العجز)الفائض 

ــــــــــــــــــــ382,991,596ــــــــــــــــــــضرٌبة الدخل

ــــــــــــــــــــ118,663,781ــــــــــــــــــــاحتٌاطً  الزامً

ــــــــــــــــــــ689,066,807ــــــــــــــــــــاحتٌاطً توسعات

ــــــــــــــــــــ1,565,545,045ــــــــــــــــــــالفائض المتراكم 

1,991,452,702-2,532,304,540-3,760,789,4852,756,267,229-2,099,332,959-النشاط (عجز)فائض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10,753,845,218صافً التدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1,744,774,246-صافً التدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3,215,408,309-صافً التدفقات النقدٌة من االنشطة التموٌلٌة

419,411,010-1,137,789,303436,072,244362,068,759-5,793,662,663صافً التدفقات النقدٌة

722,888,5331,860,677,8361,424,605,5921,062,536,8331,481,947,843رصٌد النقود فً اول المدة

6,516,551,196722,888,5331,860,677,8361,424,605,5921,062,536,833رصٌد النقود فً اخر المدة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح  

 التدفقات النقدية 


