
الصناعً

: الدولً الترقٌم

حدٌثةIMCM: المختصر الرمز

: العنوان

:الهاتف

ـــــــــــااللكترونً البرٌد

: الشركة نشاط

7/6/1976: تأريخ التأسيس 
1,500,000: رأس المال التأسيسي  

3/8/2004: تأريخ االدراج 
225,000,000: رأس المال عند االدراج 

: المفوض المدٌر

: االدارة مجلس اعضاء

مراقب الحسابات
%25.58: مساهمة القطاع الخاص %1.54: مساهمة القطاع المختمط %72.88: مساهمة القطاع االشتراكي 

 :2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

ــــــــــــ2.092.053.771.450.81(%)نسبة دوران السهم 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(دينار)العائد عمى السهم 

91.0789.7086.6586.3387.5285.30(%)نسبة الممكية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمكرر االرباح
10.298.756.576.857.406.27(مرة)نسبة التداول

0.820.8260.9811.0301.0891.298(دينار)القيمة الدفترية 
2,797,149,6501,641,967,7011,226,866,0771,391,384,1121,449,051,5871,591,903,422رأس المال العامل

ــــــــــــ44972236145814581458(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005مؤشرات التداول 

غير متداولة78,431,27645,850,17154,998,52921,136,92411,739,459عدد االسهم المتداولة
ــــــــــــ93,403,73145,850,17154,998,52921,136,92413,820,261القيمة المتداولة

ــــــــــــ1.2001.0001.0001.0001.000سعر االغالق السنوي
ــــــــــــ1.1901.0001.0001.0001.200معدل السعر السنوي

ــــــــــــ1.4701.0001.0001.0001.350اعمى سعر نفذ
ــــــــــــ0.7701.0001.0001.0001.000ادنى سعر نفذ

عضو                                                  فاضل سالم عبد

عضو                                               هادي حسٌن حامد

هادي حمودي المهدي عبد

3,747,306,954

 فاضل سالم عبد

 االدارة مجلس رئٌس                                    محمد هللا عطا باسل

 االدارة مجلس رئٌس نائب                                  فٌضً موسى رضا

 عضو                                             مضعن محمد فوزي

عضو                                              الدخٌل فرحان علً

الكرمه ناحٌة/  الفلوجة قضاء/ االنبار

024/692201

االنشائٌة المواد انتاج

(مختلطة مساهمة ) الحدٌثة االنشائٌة المواد صناعة شركة

IQ000A0Q2088



Modern Constrcution Materials Industry(مختلطة مساهمة ) الحدٌثة االنشائٌة المواد صناعة شركة

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

2,421,873,6391,097,345,109791,451,4131,234,617,9861,223,378,8211,438,116,895النقود  

498,253,116607,678,343518,788,554317,549,646367,199,293376,886,358المخزون بالكلفة

178,207,806148,897,196137,033,22176,976,63984,898,70178,750,890المدٌنون

3,098,334,5611,853,920,6481,447,273,1881,629,144,2711,675,476,8151,893,754,143مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

275,069,766204,071,675103,793,520110,168,443138,233,898160,068,634الموجودات الثابتة بالقٌمة الدفترٌة 

238,500238,500ــــــــ100,264,000ــــــــــــــــمشروعات تحت التنفٌذ

275,069,766204,071,675204,057,520110,168,443138,472,398160,307,134مجموع الموجودات الثابتة

3,373,404,3272,057,992,3231,651,330,7081,739,312,7141,813,949,2132,054,061,277مجموع الموجودات

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

301,184,911211,952,947220,407,111237,760,159226,425,228301,850,721الدائنون

301,184,911211,952,947220,407,111237,760,159226,425,228301,850,721مجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

3,747,306,9542,235,893,8521,458,000,0001,458,000,0001,458,000,0001,350,000,000رأس المال االسمً والمدفوع

436,700,982432,231,881427,762,780424,000,595431,530,940538,571,074االحتٌاطٌات

136,360,518-302,006,955-380,448,040-454,839,183-822,086,357-1,111,788,520-العجز المتراكم

3,072,219,4161,846,039,3761,430,923,5971,501,552,5551,587,523,9851,752,210,556مجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

3,373,404,3272,057,992,3231,651,330,7081,739,312,7141,813,949,2132,054,061,277مجموع مصادر التموٌل 

اٌرادات النشاط الجاري

555,563,627454,774,5861,133,374,356614,156,515487,863,316606,089,167اٌراد النشاط الجاري

555,563,627454,774,5861,133,374,356614,156,515487,863,316606,089,167مجموع اٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

275,745,086279,192,594166,764,783141,438,633159,900,796197,482,703الرواتب واالجور

458,575,484393,551,356895,893,066431,497,644385,444,359401,268,723المستلزمات السلعٌة

47,573,14289,054,62039,001,47539,268,60033,469,20058,671,015المستلزمات الخدمٌة

28,956,51024,940,39621,983,10821,607,00824,009,80221,392,924االندثارات 

ـــــــ1,436,1821,436,1821,109,656ـــــــ4,175,750الفوائد واٌجارات االراضً

11,142,80014,349,575ـــــــ16,986,82032,850,75511,604,152مقاوالت وخدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ3,916,200الضرائب والرسوم

835,928,992819,589,7211,136,682,766635,248,067615,076,613693,164,940مجموع مصروفات النشاط الجاري

87,075,773-127,213,297-21,091,552-3,308,410-364,815,135-280,365,365-النشاط الجاري  (عجز)فائض 

االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

ــــــــــــــــــــــــــــ721,792228,611االٌرادات التحوٌلٌة

1,909,39551,850359,515141,829469,6904,222,718االٌرادات االخرى

2,631,187280,461359,515141,829469,6904,222,718مجموع االٌرادات التحوٌلٌة واالخرى

المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

14,5551,112,5001,384,4985,250,00026,352,45848,202,813المصروفات التحوٌلٌة 

11,953,4301,600,00070,057,75052,241,36212,550,3725,304,650المصروفات االخرى

11,967,9852,712,50071,442,24857,491,36238,902,83053,507,463مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

136,360,518-165,646,437-78,441,085-74,391,143-367,247,174-289,702,163-عجز النشاط

213,922,8741,039,819,125-ـــــــ331,056,573-ــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة

815,200247,058,750-ـــــــ112,110,000-ــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التموٌلٌة

214,738,0741,286,877,875-443,166,57311,239,165-1,324,528,530305,893,696صافً التدفقات النقدٌة

1,097,345,109791,451,4131,234,617,9861,223,378,8211,438,116,895151,239,020رصٌد النقود فً اول المدة

2,421,873,6391,097,345,109791,451,4131,234,617,9861,223,378,8211,438,116,895رصٌد النقود فً اخر المدة

العراقً الدٌنار:  العملة                                                       دٌسمبر 31  المالٌة السنة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح 

 التدفقات النقدية 




