
الصناعي

: الدولي الترقيم

اسفنجINCP: المختصر الرمز

الصناعية المنطقة-  الزعفرانية ـ  بغداد: العنوان

7732501:الهاتف

ncpi2008@yahoo.comااللكتروني البريد

البالستيكية المواد انتاج: الشركة نشاط

23/10/1962: تأريخ التأسيس 
150,000: رأس المال التأسيسي  

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

البدري زغير حميد: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس                                                                         الدهاس محمد رياض: االدارة مجلس اعضاء االدارة مجلس رئيس

اشتراكي قطاع/  االدارة مجلس رئيس                                                                   نائب  الرحمن عبد صادق اشتراكي قطاع/االدارة مجلس رئيس

خاص قطاع/  االدارة مجلس رئيس نائب                                                                               رشيد سليم فائق خاص قطاع/االدارة مجلس رئيس نائب

عضو                                                             التجارية للوكاالت الوفاق شركة عضو

عضو                                                                           عباس محمد ناصر عضو

عضو                                                                     محسن احمد الجبار عبد عضو

عضو                                                                        الدباغ هللا عبد مروان عضو

عضو                                                                            شاكر محسن داود عضو

عضو                                                                              العاني طه فارس عضو

عضو                                                                         عليوي فاضل صادق عضو

عضو                                                                            حسن حسين عباس عضو

 سلمان محمد سعيد:مراقب الحسابات 

% 41: نسبة مساهمة القطاع الخاص % 1: نسبة مساهمة القطاع المختمط % 58: نسبة مساهمة القطاع االشتراكي 

 : 2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

9.913.883.733.314.401.76(%)نسبة دوران السهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

62.0166.6168.9875.7469.6778.26(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
2.22.572.703.492.843.85(مرة)نسبة التداول

0.710.8500.9601.2201.3401.360(دينار)القيمة الدفترية 
3,946,743,6675,087,793,4205,559,249,6537,374,021,4958,138,821,8788,200,973,524رأس المال العامل

32653212631442811011873346322(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

752,385,283294,787,908283,598,665251,683,859333,805,093133,342,851عدد االسهم المتداولة
2,412,962,8551,055,607,990561,452,088416,684,781492,125,5601,496,988,995القيمة المتداولة

4.3002.8001.9001.4501.1506.100سعر االغالق السنوي
3.2103.5802.0001.6501.45011.250معدل السعر السنوي

4.8006.4502.5002.5001.85021.000اعمى سعر نفذ
2.3001.9001.4001.1501.0506.000ادنى سعر نفذ

1,500,000,000

7,593,750,000

(مختلطة مساهمة ) والبالستيكية الكيمياوية للصناعات الوطنية

IQ000A0M7T09

mailto:ncpi2008@yahoo.com


National Chemical &Plastic Industries(مختلطة مساهمة ) والبالستيكية الكيمياوية للصناعات الوطنية

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

986,493,3651,225,783,4461,341,768,2021,817,427,5363,595,230,8662,618,340,456النقود  

3,978,515,3134,325,437,9324,137,958,4244,467,145,8955,272,418,9284,777,523,255(بالكلفة)المخزون 

42,93742,93716,308,097135,962,82637,751,55623,793,600اعتمادات مستندية

ــــــــــــ1,250,000,0001,500,000,0002,500,000,0002,500,000,000ــــــــــــاستثمارات مالية قصيرة االجل 

2,273,159,7861,536,900,1251,831,818,0871,409,288,1271,152,040,8403,660,543,693المدينون

7,238,211,4018,338,164,4408,827,852,81010,329,824,38412,557,442,19011,080,201,004مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

171,496,431220,531,445343,081,849490,150,238644,131,875834,026,881القائمة بالقيمة الدفترية 

37,031,8214,899,692193,295,951193,295,951193,295,951193,300,010المشروعات تحت التنفيذ

1,217,556,1601,172,279,0791,172,279,0791,172,279,0791,172,279,0791,136,659,403االستثمارات المالية طويلة االجل

1,426,084,4121,397,710,2161,708,656,8791,855,725,2682,009,706,9052,163,986,294مجموع الموجودات الثابتة

8,664,295,8139,735,874,65610,536,509,68912,185,549,65214,567,149,09513,244,187,298مجموع الموجودات

مصادر التمويل طويلة االجل

7,593,750,0007,593,750,0007,593,750,0007,593,750,0007,593,750,0007,593,750,000رأس المال االسمي والمدفوع

2,833,831,2352,663,205,8062,257,794,7151,971,823,7983,291,621,0932,739,035,610االحتياطيات

615,825,792-1,384,842,310-983,827,035-3,231,638,183-4,419,452,170-5,702,753,156-العجز المتراكم

648,000,000648,000,000648,000,000648,000,000648,000,000648,000,000تخصيصات طويلة االجل 

5,372,828,0796,485,503,6367,267,906,5329,229,746,76310,148,528,78310,364,959,818مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

مصادر التمويل قصيرة االجل

3,291,467,7343,250,371,0203,268,603,1572,955,802,8894,418,620,3122,879,227,480الدائنون

3,291,467,7343,250,371,0203,268,603,1572,955,802,8894,418,620,3122,879,227,480مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

8,664,295,8139,735,874,65610,536,509,68912,185,549,65214,567,149,09513,244,187,298مجموع مصادر التمويل

ايرادات النشاط الجاري

3,034,188,5162,824,015,5143,371,612,9364,465,043,0539,014,940,3504,605,479,909االيراد النشاط الجاري

51,446,118150,214,988261,103,785289,836,82693,047,261454,726فوائد دائنة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3,885,126ــــــــــــايرادات استثمارات مالية

3,085,634,6342,978,115,6283,632,716,7214,754,879,8799,107,987,6114,605,934,635مجموع ايرادات النشاط الجاري

 المصروفات الجارية

2,160,655,4971,918,710,8102,590,083,4652,265,968,3702,433,301,7112,238,404,097الرواتب واالجور

1,121,909,8211,449,104,4682,630,976,4812,707,508,5376,942,503,4902,632,613,072المستلزمات السلعية 

336,371,547299,596,063396,280,067360,876,685305,377,490232,923,726المستلزمات الخدمية 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ10,120,000مقاوالت وخدمات

112,701,493166,759,547168,097,369197,605,422208,780,982202,804,919االندثارات

1,079,150348,45065,000384,6359,831,53146,700الضرائب والرسوم

ــــــــــــــــــــــــ191,317,500ــــــــــــــــــــــــ705,697,116مشتريات بضائع بغرض البيع

4,448,534,6243,834,519,3385,785,502,3825,723,661,1499,899,795,2045,306,792,514مجموع المصروفات الجارية

700,857,879-791,807,593-968,781,270-2,152,785,661-856,403,710-1,362,899,990-فائض العمليات الجارية

االيرادات التحولية والخرى

626,02314,322,2471,985,553570,571925,87512,888,028االيرادات التحويلية 

145,833,485139,747,37239,753,10657,545,07961,573,798111,626,704االيرادات االخرى

3,743,487ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايرادات استثمارات مالية 

146,459,508154,069,61941,738,65958,115,65062,499,673128,258,219مجموع االيرادات التحولية والخرى

المصروفات التحويلية واالخرى

16,296,489229,158,17913,222,67634,047,42514,550,9076,503,427المصروفات التحويلية 

50,564,015256,321,717123,541,47039,113,99025,157,69136,722,705مصروفات االخرى

66,860,504485,479,896136,764,14673,161,41539,708,59843,226,132مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

615,825,792-769,016,518-983,827,035-2,247,811,148-1,187,813,987-1,283,300,986-القابل للتوزيع  (العجز)الفائض 

ــــــــــــــــــــــــ2,029,489,664-729,377,799-77,979,773-242,785,392-التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

ــــــــــــــــــــــــ38,004,983253,718,465251,686,334-3,495,849التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

325,336,605-1,777,803,330976,890,410-475,659,334-115,984,756-239,289,543-صافي التدفقات النقدية 

1,225,783,4471,341,768,2021,817,427,5363,595,230,8662,618,340,4562,943,677,061رصيد النقود في اول المدة

986,493,9041,225,783,4461,341,768,2021,817,427,5363,595,230,8662,618,340,456رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                       ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية 




