
الصناعي

: الدولي الترقيم

هندسةIIEW: المختصر الرمز

2 دار 68  زقاق  / 904  محلة/  الوحدة حي/  بغداد: العنوان

7181475:الهاتف

iraqi_engwco@yahoo.comااللكتروني البريد

والكهربائية واالنشائية االحتكاكية المواد انتاج: الشركة نشاط

1/10/1985: تأريخ التأسيس 
8,000,000: رأس المال التأسيسي 

8/7/2004: تأريخ االدراج 
:رأس المال عند االدراج 

احمد علي عدنان: المفوض المدير

االدارة مجلس رئيس                  المهداوي الواحد عبد عصام: االدارة مجلس اعضاء

االدارة مجلس رئيس نائب                     الحميد عبد الدين عالء

عضو                                           كاظم علي الهام

عضو                                         الغنام احمد محمد

عضو                                         شهاب احمد علي

عضو                                 النيار جعفر جواد محمد

عضو                                         احمد علي عدنان

المالية الرقابة ديوان/  فتوحي فضيل انتصارمراقب الحسابات

%   66.3: مساهمة القطاع الخاص %   33.7: مساهمة القطاع االشتراكي 
 :2011/6/30رأس المال كما في 

201020092008200720062005النسب المالية

33.064.103.084.887.421.35(%)نسبة دوران السهم 

0.0540.0040.0600.2490.2180.01(دينار)العائد عمى السهم 

79.2785.5085.0390.0886.8479.70(%)نسبة الممكية

65.74700.0033.009.007.00471.00مكرر االرباح

3.674.126.109.206.564.44(مرة)نسبة التداول

1.2881.7401.6982.2641.5741.333(دينار)القيمة الدفترية 

899,287,621460,890,249762,972,2011,023,256,128663,054,808583,784,166رأس المال العامل

35501400100011007501650(مميون دينار)القيمة السوقية

ـــــــــــــــــــــــــــ%25ــــــــــــــــــنسبة االرباح الموزعة

201020092008200720062005:مؤشرات التداول 

330,587,96820,498,61715,417,65924,392,51037,106,8866,765,497عدد االسهم المتداولة

871,296,31051,619,18330,926,84646,380,21957,155,56823,409,737القيمة المتداولة

3.5502.8002.0002.2001.5003.300سعر االغالق السنوي

2.6402.5202.0001.9001.5503.450معدل السعر السنوي

3.5502.9002.0502.2501.7504.500اعمى سعر نفذ

2.3001.8002.0001.2501.3503.000ادنى سعر نفذ

240,000,000

1,000,000,000

(مختلطة مساهمة ) الهندسية لألعمال العراقية

IQ000A0M7TX8

mailto:iraqi_engwco@yahoo.com


Iraqi Engineering Works(مختلطة مساهمة )الهندسية لألعمال العراقية

201020092008200720062005

الموجودات المتداولة

196,067,395256,584,627ـــــــ911,482,84999,175,294243,267,863النقود  

291,200,292311,246,226293,234,746299,317,260312,116,306325,333,983المخزون بالكلفة

33,347,494198,060,758169,589,036228,282,16652,216,49061,467,082المدينون

206,427,716620,371,949221,902,539110,056,539ــــــــــــــاالستثمارات المالية 

1,236,030,635608,482,278912,519,3611,147,971,375782,302,730753,442,231مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات الثابتة

64,153,93566,212,93786,155,124108,631,025124,007,43982,508,565الموجودات الثابتة بالقيمة الدفترية 

ــــــــــــــــــــــــــــ324,265,150343,038,613استثمارات مالية طويلة االجل

388,419,085409,251,55086,155,124108,631,025124,007,43982,508,565مجموع الموجودات الثابتة

1,624,449,7201,017,733,828998,674,4851,256,602,400906,310,169835,950,796مجموع الموجودات

مصادر التمويل قصيرة االجل

336,690,582147,592,029149,547,160124,715,247119,247,922169,658,065الدائنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ52,432المصارف الدائنة

336,743,014147,592,029149,547,160124,715,247119,247,922169,658,065مجموع مصادر التمويل قصيرة االجل

مصادر التمويل طويلة االجل

1,000,000,000500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000500,000,000رأس المال االسمي والمدفوع

287,706,706370,141,799349,127,325415,993,056318,771,230166,292,731االحتياطيات

ـــــــ31,708,983-ــــــــــــــــــــــــــــالعجز المتراكم

ــــــــــــــ215,894,097ـــــــــــــــــــــمصارف دائنة

1,287,706,706870,141,799849,127,3251,131,887,153787,062,247666,292,731مجموع مصادر التمويل طويلة االجل 

1,624,449,7201,017,733,828998,674,4821,256,602,400906,310,169835,950,796مجموع مصادر التمويل 

ايرادات النشاط الجاري

1,557,401,345711,902,7301,490,772,3185,014,547,409905,824,822161,349,500ايراد النشاط الجاري

ــــــــــــــــــــــــــــ8,912,7683,956,696فوائد  دائنة

1,566,314,113715,859,4261,490,772,3185,014,547,409905,824,822161,349,500مجموع ايرادات النشاط الجاري

مصروفات النشاط الجاري

98,482,720115,737,303115,551,111114,696,87297,766,05889,224,713الرواتب واالجور

54,561,377577,003,7301,358,138,3224,530,866,846637,393,02176,159,160المستلزمات السلعية

70,912,72833,755,17199,071,629218,626,664136,842,79138,174,800المستلزمات الخدمية

12,897,57414,294,64612,232,53916,422,44613,557,0788,294,192االندثارات 

770,39810,080,15221,561,77816,661,104ــــــــــــــالفوائد وايجارات االراضي

1,386,900506,700547,200661,200374,3501,159,100الضرائب والرسوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ1,319,329,120مشتريات بضائع بغرض البيع 

1,557,570,419741,297,5501,586,311,1994,891,354,180907,495,076229,673,069مجموع مصروفات النشاط الجاري

68,323,569-1,670,254-95,538,881123,193,229-25,438,124-8,743,694فائض النشاط الجاري 

االيرادات التحويلية واالخرى

25,857,22541,464,084112,503,41524,062,97714,291,2508,661ايرادات االستثمار المالي 

ـــــــــــــــــــــ7,700,878ــــــــــــــايرادات فوائد دائنة

39,665,53019,666,00010,750,00091,875113,000,41273,738,403االيرادات االخرى

65,522,75561,130,084130,954,29224,154,852127,291,66273,747,064مجموع االيرادات التحويلية واالخرى 

المصروفات التحويلية واالخرى

10,550,638209,950348,7101,086,8781,271,330564,450المصروفات التحويلية 

3,582,50033,500,0005,250,0001,000,2001,222,911355,655المصروفات االخرى

14,133,13833,709,9505,598,7102,087,0782,494,241920,105مجموع المصروفات التحويلية واالخرى

60,133,3111,982,01029,816,701145,261,003123,127,1674,503,390الفائض القابل للتوزيع 

:الفائض القابل للتوزيع يوزع كاالتي 

20,888,84413,894,956893,936ــــــــــــــ5,751,946حصة الضريبة 

2,719,0681,883,9612,267,4356,218,6083,936,905180,473احتياطي الزامي 

51,662,29798,04927,549,266118,153,551105,295,3063,428,981الفائض المتراكم

60,133,3111,982,01029,816,701145,261,003123,127,1674,503,390الفائض القابل للتوزيع

109,829,676-ـــــــــــــــــــــ156,131,569-269,602,671التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية

298,405,319ـــــــــــــــــــــ42,704,88412,039,000التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ500,000,000التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية

188,575,643ـــــــــــــــــــــ144,092,569-812,307,555صافي التدفقات النقدية

99,175,294243,267,863196,067,395256,584,62768,008,984رصيد النقود في اول المدة

196,067,395256,584,627ــــــــ911,482,84999,175,294243,267,863رصيد النقود في اخر المدة

العراقي الدينار:  العملة                                                       ديسمبر 31  المالية السنة

 الميزانية العامة

 والخسائر حساب االرباح

 التدفقات النقدية 




