
خدمً

IQ000A0M9C71:الترقٌم الدولً 

نفطٌةSIGT:الرمز المختصر 

:العنوان 

:الهاتف

البريد االلكتروني

:نشاط الشركة 

02/10/1994: تأريخ التأسيس 
500 : (مميون دينار)رأس المال التأسيسي 

04/09/2004: تأريخ االدراج 
500: (مميون دينار)رأس المال عند االدراج 

:المدير المفوض 

:اعضاء مجلس االدارة 

مراقب الحسابات

نسبة المساهمة

: (مميون دينار) 2010/12/31رأس المال كما في 

20092008200720062005النسب المالية

4.6516.082.14517.8620.839(%)نسبة دوران السهم 
0.3720.0570.017متوفقة عن التداولمتوفقة عن التداول(دينار)العائد عمى السهم 

38.751.0960.82متوفقة عن التداولمتوفقة عن التداول(%)نسبة الممكية
3.2220318متوفقة عن التداولمتوفقة عن التداولمكرر االرباح
1.531.792.08متوفقة عن التداولمتوفقة عن التداول(مرة)نسبة التداول

1.7361.3471.235متوفقة عن التداولمتوفقة عن التداول(دينار)القيمة الدفترية 
2,198,897,2921,537,585,9301,289,312,265رأس المال العامل

90006525180017258100(مميون دينار)القيمة السوقية
ــــــــــــــــــــــــــــ%8%32ــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

20092008200720062005:مؤشرات التداول 

69,687,346241,289,92332,188,597267,926,07412,588,921عدد االسهم المتداولة
379,374,971534,197,29435,412,788291,347,76951,843,639القيمة المتداولة

6.0004.3501.2001.1505.400سعر االغالق السنوي
5.4702.2001.1001.1004.100معدل السعر السنوي

8.0004.3501.2002.9505.400اعمى سعر نفذ
4.2501.1001.0001.0003.500ادنى سعر نفذ

نقل المنتوجات النفطية والبضائع داخل وخارج القطر

هيثم حالوي عبود

احمد كاظم محيبس                                                       عضو

محمد احمد محمد علي الغنام                                            عضو

عدنان علي احمد                                                         عضو

ابتهال غازي رشيد                                                      عضو

حعفر صقر نعيم                                                          عضو

18 دار 17ز  / 103حً النضال م 

كريم حطاب جعفر                                                        رئيس مجلس االدارة

محمد عبد الحسين حعفر                                                 نائب رئيس مجلس االدارة

    العراقٌة لنقل المنتوجات النفطٌة والبضائع(مساهمة مختلطة ) 

8161874

iraqi_company@yahoo.com

mailto:iraqi_company@yahoo.com




  Iraqi for General Transportation(مساهمة مختلطة )العراقٌة لنقل المنتوجات النفطٌة والبضائع 

الدٌنار العراقً:  دٌسمبر                                                       العملة 31السنة المالٌة  

20092008200720062005

الموجودات المتداولة

729,919,761364,049,999130,623,828ــــــــــــــــــــالنقود  

1,017,500,0001,276,250,0001,000,000,000ــــــــــــــــــــاستثمارات مالٌة قصٌرة االجل

43,068,53315,974,61752,150ــــــــــــــــــــالمخزون 

4,525,796,6371,816,099,7551,351,505,684ــــــــــــــــــــالمدٌنون

6,316,284,9313,472,374,3712,482,181,662ــــــــــــــــــــمجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

405,006,289483,470,791562,729,437ــــــــــــــــــــالقائمة بالقٌمة الدفترٌة 

405,006,289483,470,791562,729,437ــــــــــــــــــــمجموع الموجودات الثابتة

6,721,291,2203,955,845,1623,044,911,099ــــــــــــــــــــمجموع الموجودات

مصادر التموٌل قصٌرة االجل

4,117,387,6391,934,788,4411,192,869,397ــــــــــــــــــــالدائنون

4,117,387,6391,934,788,4411,192,869,397ــــــــــــــــــــمجموع مصادر التموٌل قصٌرة االجل

مصادر التموٌل طوٌلة االجل

1,500,000,0001,500,000,0001,500,000,000ــــــــــــــــــــرأس المال االسمً والمدفوع

1,204,486,641667,443,588544,428,568ــــــــــــــــــــاالحتٌاطٌات

230,207,986-184,207,986-138,207,986-ــــــــــــــــــــالعجز المتراكم 

37,624,92637,821,11937,821,120ــــــــــــــــــــمخصص الدٌون المشكوك فً تحصٌلها

2,603,903,5812,021,056,7211,852,041,702ــــــــــــــــــــمجموع مصادر التموٌل طوٌلة االجل 

6,721,291,2203,955,845,1623,044,911,099ــــــــــــــــــــمجموع مصادر التموٌل

اٌرادات النشاط الجاري 

1,210,584,289437,600,193372,350,132ــــــــــــــــــــاٌراد النشاط الجاري

134,148,12294,838,1608,570,675ــــــــــــــــــــفوائد واٌجارات دائنة 

1,344,732,411532,438,353380,920,807ــــــــــــــــــــمحموع اٌرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

307,996,956198,650,097129,854,909ــــــــــــــــــــالرواتب واالجور

28,610,20013,861,31362,553,770ــــــــــــــــــــالمستلزمات السلعٌة 

149,857,542106,730,60789,438,758ــــــــــــــــــــالمستلزمات الخدمٌة 

92,022,91195,168,88492,670,975ــــــــــــــــــــاالندثارات

326,199998,6024,717,131ــــــــــــــــــــالضرائب والرسوم

578,813,808415,409,503379,235,543ــــــــــــــــــــمجموع مصروفات النشاط الجاري

765,918,603117,028,8501,685,264ــــــــــــــــــــفائض العملٌات الجارٌة

االٌرادات التحولٌة والخرى

-500,0005,312,743ــــــــــــــــــــاالٌرادات التحوٌلٌة 

68,292,460-623,869ــــــــــــــــــــاالٌرادات االخرى

1,123,8695,312,74368,292,460ــــــــــــــــــــ مجموع االٌرادات التحولٌة والخرى

 المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

6,180,0002,280,4206,374,205ــــــــــــــــــــالمصروفات التحوٌلٌة 

128,720,84733,148,48227,880,219ــــــــــــــــــــالمصروفات االخرى

134,900,84735,428,90234,254,424ــــــــــــــــــــ مجموع المصروفات التحوٌلٌة واالخرى

632,141,62586,912,69135,723,300ــــــــــــــــــــالفائض القابل للتوزٌع 

:الفائض القابل للتوزٌع موزع كاالتً 

73,844,3351,735,46510,451,613ــــــــــــــــــــتخصٌصات ضرٌبة الدخل 

29,307,0814,258,8611,263,584ــــــــــــــــــــاحتٌاطً االلزامً 

--46,000,000ــــــــــــــــــــاطفاء العجز المتراكم

482,990,20980,918,36524,008,103ــــــــــــــــــــ(ارباح غٌر موزعة)الفائض المتراكم 

632,141,62586,912,69135,723,300ــــــــــــــــــــفائض النشاط

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة التشغٌلٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة من االنشطة االستثمارٌة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتدفقات النقدٌة فً االنشطة التموٌلٌة

20,902,235-365,869,762233,426,171ــــــــــــــــــــصافً التدفقات النقدٌة 

364,049,999130,623,828151,526,063ــــــــــــــــــــرصٌد النقود فً اول المدة

729,919,761364,049,999130,623,828ــــــــــــــــــــرصٌد النقود فً اخر المدة

2010 و2009 و2008لم ٌصادق دٌوان الرقابة المالٌة على البٌانات الختامٌة لالعوام *

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح 

 التدفقات النقدية 



Iraqi for General Transportation  


