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

  

  قائمة التدفقات النقدية
  4132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 
 المجمعة الشركة األم

 
4132 3102 4132 3102 

 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

  21.630.263  11.133.421  32.444.263  42.492.164 الربح قبل الضريبة
 تسويات لـ:

    
  6.143.232  2.931.323  4.324.222  2.342.613 استهالك

 (003.024)  429.132 (003.024)  29.144 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (4.041) (91.120) (4.041) (91.120) مشطوب من مديونيات تجارية خالل العام

  414.324 (11.113)  204.124 (91.243) مخصص مخزون بطيء الحركة

  061.464  102.009  43.342  432.921 مكافآت نهاية الخدمة
  3.101.133  4.143.494  0.264.344  4.143.494 مصروفات فوائد

 (033.232) (323.649) (033.232) (341.243)            إيرادات فوائد
 (036.243) (321.249) (0.062.033) (3.422.032) إيرادات توزيعات أرباح

 (0.332.206) (3.264.136) - - الحصة من أرباح شركات شقيقة

ربح القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 (264.021) (432.323) (264.021) (432.323) الخسارة

 (421) (16.312) (421) (16.312) ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

المال النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وتغيرات رأس 
  23.122.364  16.331.023  21.122.232  43.393.121 العامل

 (26.422) (01.413) (32.232) (42.263) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

  033.234  113.206  (02.026)  436 )الزيادة(/ النقص في مديونيات تجارية
  34.643 (1.410.326) (22.113) (4.936.694) )الزيادة(/ النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى

 (0.236.342)  4.436.344  036.334  4.633.301 /النقص في المخزون(الزيادة)
  442.264  42.124  3.022.214 (019.130) في دائنيات تجارية وأخرى (النقص/)الزيادة

  26.400.022  16.321.140  23.222.246  40.393.336 النقد الناتج من التشغيل

 (3.424.224) (1.013.434) (3.424.224) (1.013.434) ضريبة دخل مدفوعة

  22.206.612  14.222.022  32.441.223  42.331.612 صافي النقد من أنشطة التشغيل

     

 أنشطة االستثمار
 

  
 

  

  421  16.312  421  16.312 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

  036.243  321.249  036.243  321.249 أرباح مستلمةإيرادات توزيعات 
  0.126.042  3.333.336  0.126.042  3.333.336 توزيعات أرباح مستلمة من شركات شقيقة

 - - -  4.142.113 شركة تابعة قبل سلفيات مسددة من
 (3.211.111)  3.331.129 (3.211.111)  0.294.129 )الزيادة(/ النقص في ودائع قصيرة األجل

  033.232  323.649  033.232  341.243 فوائد مقبوضة

 (3.260.260) (6.492.431) (0.432.332) (1.332.119) شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 (4.232.261) (1.662.222) (4.143.134)  0.026.434 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

     

 أنشطة التمويل
 

  
 

  

 (4.111.111) (31.211.111) (4.111.111) (31.211.111) سداد قروض طويلة األجل

 (332.436) - - - سداد قروض قصيرة األجل
 (02.111.111) (32.111.111) (02.111.111) (32.111.111) توزيعات نقدية مدفوعة

 (3.101.133) (4.143.494) (0.264.344) (4.143.494) فوائد مدفوعة

 (30.322.444) (11.243.494) (31.264.344) (11.243.494) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
  4.013.323 (3.023.114)  342.631  3.213.292 صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما في يماثل النقد

  4.061.240  3.463.003  0.222.420  4.029.263 النقد وما يماثل النقد في بداية العام

  4.364.334  6.240.006  3.342.260  2.323.322 النقد وما يماثل النقد في نهاية العام 

 


