
 

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

 

  قائمة التدفقات النقدية
 5302 يونيو 03االول المنتهي في نصف لل
 
 

 
 المجمعة الشركة األم

 
03/6/5302  03/6/4302  03/6/5302  03/6/4302  

 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 0212301641 0530723532 0610661066 1320735.0 الربح قبل الضريبة
     تسويات لـ:

 411221616 033713.17 413661163 .53001300 استهالك
 061310 .203.1 21620 (23070) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 101663 .1303 631333 633333 مخصص مخزون بطيء الحركة

 0201201 233015 631366 23025. مكافآت نهاية الخدمة
 013361264 1203615 013361606 1273772 مصروفات فوائد

 (621422) (223217) (621422) (3770..)            إيرادات فوائد
 (0201641) (603607) (010361023) (603607) مستلمة توزيعات ارباح

 القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة )خسارة( ربح 
 (2231632) 0.33372 (2231632) 0.33372 من خالل الربح أو الخسارة

 (031006) - (031006) - ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

نهاية الخدمة وتغيرات النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت 
 5033573103 03222..063 0637303252 0535.63213 رأس المال العامل

     

 (012411403) 663.13 (012101012) ..03.36 )الزيادة(/ النقص في مديونيات تجارية
 (412341400) 532013.05 (3331233) 530063130 )الزيادة(/ النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى

 6361336 (1373063) 6401003 (.535013.0) /النقص في المخزون(الزيادة)
 0641062 (523133.) (4031031) 0333715 في دائنيات تجارية وأخرى (النقص/)الزيادة

 07326.3602 0737203200 0.37503320 0532233720 النقد الناتج من التشغيل

 (231430) (3200..) (041303) (032.5.) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 (010211026) (531613325) (010211026) (531613325) ضريبة دخل مدفوعة

 0.30673520 0.31133251 0032223323 0333.33722 صافي النقد من أنشطة التشغيل

     

     أنشطة االستثمار

 031006 - 031006 - بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 0201641 603607 0201641 603607 ارباح مقبوضة

 1601600 - 1601600 - ارباح من شركة شقيقة
 - - - 1273137 سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة

 4416331333 0.32223260 4416331333 0032303220 )الزيادة(/ النقص في ودائع قصيرة األجل
 621422 53002. 621422 603252 فوائد مقبوضة

 (414161423) (30503026.) (012201162) (3..031323) شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 .503.37357 0332063262 5032213211 0337073.15 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

     

     أنشطة التمويل

 (614631333) (532333333) (614631333) (532333333) قروض طويلة االجل مسددة
 (0613331333) (0233333333) (0613331333) (0233333333) توزيعات نقدية مدفوعة

 (013361264) (1113237) (013361606) (1223333) فوائد مدفوعة

 (5535223765) (0130113237) (5535223202) (0130223333) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 0032013132 733513223 0035653060 5306035.0 النقدحكم في النقد وما في  التغيرصافي 

 314631223 632573776 412211660 30213022. فترةالنقد وما يماثل النقد في بداية ال

 5037173210 0032263066 .0.3300375 632503026 فترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية ال

 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 24إلى  6اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 
 
 


