
الصناعً
: الدولً الترقٌم

كابلوIKFP: المختصر الرمز

االسمنت معمل مجاور/  لٌالن طرٌق/ كركوك: العنوان

50212290:الهاتف

ــــــــــــــااللكترونً البرٌد

االنشائٌة المواد انتاج: الشركة نشاط

1/3/1989: تأريخ التأسيس 

8,000,000: رأس المال التأسيسي 

4/9/2004: تأريخ االدراج 

94,000,000: رأس المال عند االدراج 

القرٌشً معٌدي موسى: المفوض المدٌر

االدارة مجلس رئٌس                  رشٌد فرج الدٌن بهاء: االدارة مجلس اعضاء

عضو                        القرٌشً معٌدي موسى

عضو                        فتاح الكرٌم عبد فاروف

عضو                           سلٌم اسماعٌل نوزاد

عضو                                مجلً عودة شاكر

الدولة قطاع/ عضو                       سعٌد محمد الدٌن نجم

الدولة قطاع/ عضو                            محمد كرٌم معمر

زهير سركيس تومامراقب الحسابات
%66نسبة مساهمة القطاع الخاص %5نسبة مساهمة القطاع المختمط %29نسبة مساهمة القطاع العام 

744,000,000 : 2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية
7.512.328.391.800.802.93(%)نسبة دوران السهم 
0.17ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ0.054ــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

91.6162.9552.5962.3874.2765.60(%)نسبة الممكية 
16.67ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ64.81ــــــــــــمكرر االرباح
4.91.721.321.903.072.49(مرة)نسبة التداول

0.8110.6990.6341.0391.5201.862(دينار)القيمة الدفترية 
332,690,2901,301,27515,152,04719,115,44211,956,97171,141,027-رأس المال العامل

1927434167186155341(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة
201020092008200720062005مؤشرات التداول 
55,908,0722,880,06410,400,1082,233,587991,2183,628,417عدد االسهم المتداولة

141,568,4975,070,94414,773,6913,306,1021,239,02312,946,338القيمة المتداولة
2.5903.5001.3501.5001.2502.750سعر االغالق السنوي
2.5301.7601.4001.5001.2503.550معدل السعر السنوي

2.7503.5001.5002.0001.2505.250اعمى سعر نفذ
2.3501.3001.3501.2001.2502.750ادنى سعر نفذ

(مختلطة مساهمة ) االنشائٌة المواد النتاج كركوك

IQ000A0M7T82



Kirkuk For Producing(مختلطة مساهمة ) االنشائٌة المواد النتاج كركوك

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

168,387,9753,553,678752,0074,420,58456,604,7433,833,636النقود  

94,256,12376,075,85584,671,923132,876,771130,749,300285,434,410(بالكلفة)المخزون 

8,301,0718,301,0718,301,07110,601,32113,075,08912,790,172المدٌنون

270,945,16987,930,60493,725,001147,898,676200,429,132302,058,218مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

388,002,77949,690,66055,669,50958,562,26253,327,97549,972,746القائمة بالقٌمة الدفترٌة 

388,002,77949,690,66055,669,50958,562,26253,327,97549,972,746مجموع الموجودات الثابتة

658,947,948137,621,264149,394,510206,460,938253,757,107352,030,964مجموع الموجودات

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

744,000,000124,000,000124,000,000124,000,000124,000,000124,000,000رأس المال االسمً والمدفوع

39,556,78338,299,15654,348,41466,029,631107,733,448106,917,191االحتٌاطٌات

43,261,287-61,246,397-99,775,860-75,669,827-179,921,324-العجز المتراكم

603,635,45986,629,32978,572,954128,783,234188,472,161230,917,191مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

55,312,48950,991,93570,821,55677,677,70465,284,946121,113,773الدائنون

55,312,48950,991,93570,821,55677,677,70465,284,946121,113,773مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

658,947,948137,621,264149,394,510206,460,938253,757,107352,030,964مجموع مصادر التموٌل 

االٌرادات النشاط الجاري

23,169,52097,247,614103,364,874242,459,150334,174,978662,536,368اٌراد النشاط الجاري

23,169,52097,247,614103,364,874242,459,150334,174,978662,536,368مجموع االٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

62,606,86042,163,71965,261,221119,450,250115,608,395134,245,368الرواتب واالجور

40,793,54230,703,67068,304,716144,031,536241,164,589444,686,011المستلزمات السلعٌة 

11,817,7908,062,6097,146,75319,483,68327,211,83725,965,944المستلزمات الخدمٌة 

6,417,5087,549,62911,823,9468,824,0768,954,0289,852,255االندثارات

121,635,70088,479,627152,536,636291,789,545392,938,849614,749,578مجموع مصروفات النشاط الجاري

58,763,87147,786,790-49,330,395-49,171,762-98,466,1808,767,987-فائض العملٌات الجارٌة

االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

ـــــــ122,658150,000ـــــــــــــــــــــاالٌرادات التحوٌلٌة

111,00025,548,627824,192ـــــــ755,976ـــــــاالٌرادات االخرى

233,65825,698,627824,192ـــــــ755,976ـــــــمجموع االٌرادات التحوٌلٌة والخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

3,270,350583,084100,0002,735,265375,0001,006,276المصروفات التحوٌلٌة 

2,514,967443,9632,665,4509,414,3959,821,04322,103,897المصروفات االخرى

5,785,3171,027,0472,765,45012,149,66010,196,04323,110,173مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

43,261,28725,500,809-61,246,397-51,937,212-104,251,4978,496,916-القابل للتوزٌع  (عجز)الفائض 

:الفائض القابل للتوزٌع موزع كاالتً 

5,039,300ـــــــــــــــــــــ1,756,912ـــــــتخصصات ضرٌبٌة 

1,275,040ـــــــــــــــــــــ424,846ـــــــاحتٌاطً الزامً

19,186,469ـــــــــــــــــــــ8,315,158ـــــــالفائض المتراكم

43,261,28725,500,809-61,246,397-51,937,212-104,251,4978,496,916-النشاط  (عجز )فائض 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التموٌلٌة

2,627,930-52,184,15952,771,107-3,668,577-164,834,2982,801,671صافً التدفقات النقدٌة

3,553,678752,0074,420,58456,604,7433,833,6366,461,566رصٌد النقود فً اول المدة

168,387,9753,553,678752,0074,420,58456,604,7433,833,636رصٌد النقود فً اخر المدة

العراقً الدٌنار:  العملة                                                       دٌسمبر 31  المالٌة السنة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية 


