
 

  

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

 

  قائمة التدفقات النقدية
 7302سبتمبر  03المنتهي في  للربع الثالث

 
 المجمعة الشركة األم

 
03/9/7302  03/9/6302  03/9/7302  03/9/6302  

 
عمانيلاير  لاير عماني  لاير عماني لاير عماني 

 054.084558 9303239.9 084.564.59 939043909 الربح قبل الضريبة
     تسويات لـ:

 45804087. ..9309.39 046274263 034293293 استهالك
 09945.0 (7043.97) (2548.2) (733042) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 0004273 0033324 934333 933333 مخصص مخزون بطيء الحركة

 0084.67 0473092 .7.460 203400 مكافآت نهاية الخدمة
 - 093429 - 3329. إطفاء التكاليف المؤجلة

 .222400 093099. .222400 093099. مصروفات فوائد
 (0274026) (.033340) (0064707) (7433974)            إيرادات فوائد

 (02549.5) (0.23799) (02549.5) (2..97.3) توزيعات ارباح مستلمة
 - (93009.) - - ايرادات اخرى

 القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة )خسارة( ربح 
 (09043.6) 0233.0 (09043.6) 0233.0 من خالل الربح أو الخسارة

 - (.03007309) - (039293900) )ارباح( خسائر بيع استثمارات في شركة شقيقة

التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات النتائج 
 604.8249.6 00304.3420 .054209402 .309..934 رأس المال العامل

     

 (88746.0) .2.33.3 (046554366) 2703309 )الزيادة(/ النقص في مديونيات تجارية
 (048724625) (993909.) (8204550) (2.93990) )الزيادة(/ النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى

 2654535 - 2654535 - استرداد ضرائب تمت المطالبة بها
 (6470.4270) (239023334) (049324056) (939.03309) )الزيادة(/النقص في المخزون

 642304005 9903430 8..047284 4.73797 الزيادة/)النقص( في دائنيات تجارية وأخرى

 6045.34552 3099..37. 0746774006 039443.90 التشغيلالنقد الناتج من 
 (904.55) (.43.0.) (734.65) (9.3373) دفع مستحقات نهاية الخدمة

 (.04963478) (737093.74) (0459.4823) (737093.74) ضريبة دخل مدفوعة

 ..07456242 039.03202 ..00400640 03.4.3.42 صافي النقد من أنشطة التشغيل

     

     أنشطة االستثمار

 - - (0364333) - استثمار في شركة شقيقة
 - 939333333 - 939333333 قيمة بيع استثمارات في شركة شقيقة

 02549.5 0.23799 02549.5 0.23799 ارباح مقبوضة
 - .099347 - .099347 توزيعات من شركة شقيقة

 - - - 9.93333 سلفيات مسددة من شركات تابعة
 (6054367) - - - تكاليف مؤجلة )الزيادة(/ النقص في

 (400546.3.) 397.3333. (04.924609) 33333333. )الزيادة(/ النقص في ودائع قصيرة األجل
 6584382 09230.9 62.4033 00939.3 فوائد مقبوضة

 (840834966) (032993909) (642074636) (033903442) شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 (946804058) 39933992. (047564070) 0032373733 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

     

     أنشطة التمويل

 (48264833.) (739023933) (48264833.) (739023933) قروض طويلة االجل مسددة
 954333 - - - رأس مال حصص غير مسيطرة

 (0343334333) (0033333333) (0343334333) (0033333333) توزيعات نقدية مدفوعة

 (040.0..) (332.2..) (040.0..) (332.2..) فوائد مدفوعة

 (0.493842.0) (0.399.37.2) (08433042.0) (0.399.37.2) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 (240064056) (3300...03) (84.704573) (037493743) النقدحكم في النقد وما في  التغيرصافي 

 0042084089 34073000. 0046094802 .39033.2. فترةالنقد وما يماثل النقد في بداية ال

 746564977 4327.3033 8472842.2 .037.0340 (.0فترة)ايضاح النقد وما يماثل النقد في نهاية ال

 
 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 3.إلى  2اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 

 


