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 شركة ريسوت لألسمنت ش.م.ع.ع وشركاتها التابعة

 

  قائمة التدفقات النقدية
 7302يونيو  03االول المنتهي في نصف لل
 

 
 المجمعة الشركة األم

 
03/6/7302  03/6/6316  03/6/7302  03/6/6316  

 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 13162.1.03 .62073242 1611771.26 6247427.6 الربح قبل الضريبة
     تسويات لـ:

 016371361 024342.33 611731610 720002302 استهالك
 371.02 (422237) (331323) (042.23) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 7.1723 202362 631333 632333 مخصص مخزون بطيء الحركة

 .3103. 32472. 3.1376 432.64 مكافآت نهاية الخدمة
 3.613.6 4062034 3.613.6 4062034 مصروفات فوائد

 (6361623) (7072467) (1721676) (0272070)            إيرادات فوائد
 (1621.32) (0622763) (1621.32) (6762636) ايرادات استثمارات

 - (.6.200) - - ايرادات اخرى
 القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة )خسارة( ربح 

 (.36.107) (623.2.) (.36.107) (623.2.) من خالل الربح أو الخسارة

 - - -  ممتلكات وآالت ومعداتربح استبعاد 

النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات 
 ..1710.212 22032202. 1313.01322 2246322.6 رأس المال العامل

     

 03.1033 .3262. .16160 (7072677) )الزيادة(/ النقص في مديونيات تجارية
 (3010.6.) (0662703) (33616.6) 072360 ومديونيات أخرى)الزيادة(/ النقص في مدفوعات مقدماً 

 (1.01603) (426402643) (7271.10) (427732626) )الزيادة(/النقص في المخزون
 117.71231 .023273 1102711.7 (.06243) الزيادة/)النقص( في دائنيات تجارية وأخرى

 1210621.73 627302306 .131666101 023042.60 النقد الناتج من التشغيل
 (.3.1.3) (6.2340) (031661) (.67263) مكافآت نهاية الخدمة

 ...7111 - ...7111 - ضريبة دخل مستردة

 (71767..01) (7270.2374) (01.011.70) (7270.2374) ضريبة دخل مدفوعة

 1.137016.7 723.72043 1113161163 2472673 صافي النقد من أنشطة التشغيل

     

     أنشطة االستثمار

 - - (1361333)  - استثمار في شركة شقيقة
 1621.32 6762636 1621.32 6762636 توزيعات ارباح مقبوضة

 - - - 4632333 سلفيات مسددة من شركة تابعة
 - (202720) - 42363 الحركة في التكاليف اآلجلة

 (1326..016) 0026762333 (.3.6161) 0023332333 )الزيادة(/ النقص في ودائع قصيرة األجل
 1117..1 0232763 13.1.12 0002002 فوائد مقبوضة

 (616301037) (0230323.2) (117661336) )2422030) شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 (1.731062.) 20032226. (..6133.17) 0020262667 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

     

     أنشطة التمويل

 (31.661.33) (72.022633) (31.661.33) (72.022633) قروض طويلة االجل مسددة
 21333. - - - رأس مال حصص غير مسيطرة

 (1313331333) (0023332333) (1313331333) (0023332333) توزيعات نقدية مدفوعة

 (6261167) (6302332) (6261167) (6302332) فوائد مدفوعة

 (1317.31667) (0626402032) (1312321667) (0626402032) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 (16371702.) (426032460) (12361666.) (424772732) النقدحكم في النقد وما في  التغيرصافي 

 ..10161.11 324072000 11160.1.16 626032626 فترةالنقد وما يماثل النقد في بداية ال

 71.671361 02.302663 10.716.3. .72033246 فترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية ال

 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 31إلى  6اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 
 


