
 
 

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

 

  قائمة التدفقات النقدية
 7132مارس  13ربع االول المنتهي في لل
 

 
 المجمعة الشركة األم

 
13/1/7132  13/1/1036  13/1/7132  13/1/1036  

 
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

 8288521.6 24320..4. 721182017 41.04034. الربح قبل الضريبة
     تسويات لـ:

 3258.2171 344.142.0 .32085260 343.24212 استهالك
 .16215 (134.71) (.7.233) (714234) مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 102000 1.43.0 102000 114111 مخصص مخزون بطيء الحركة

 62137. 24017. 1.2718 7.4.22 مكافآت نهاية الخدمة
 11621.1 7344123 11621.1 7344123 مصروفات فوائد

 (3012.88) (3124.22) (312051) 3344414)            إيرادات فوائد
 - - - (.1.04.7) ايرادات استثمارات

  (404310) - - ايرادات اخرى
 القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة ( خسارةربح)

 (58723.0) (31.4.02) (58723.0) (31.4.02) من خالل الربح أو الخسارة

     ربح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

وتغيرات رأس المال النتائج التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة 
 .302088230 441374221 723.02535 .4.214.7. العامل

     

 323512835 33141.3 327302777 (7..1214) )الزيادة(/ النقص في مديونيات تجارية
 (8.82.61) (2314224) (10821.8) (74.4741) )الزيادة(/ النقص في مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى

 7332533 - 7332533 - ضرائب مستردة
 .185231 (...743314) .151271 (...344744) )الزيادة(/النقص في المخزون

 (.320032.3) (34.2442.3) (1062053) (.3470.4.7) الزيادة/)النقص( في دائنيات تجارية وأخرى
 (72707) (3340.2) (72707) - مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

 3321712058 3423742.0 3023312533 341374231 النقد الناتج من التشغيل

 (123572767) (7471044.7) (123132571) (7471044.7) ضريبة دخل مدفوعة

 721352133 (044011.) 621632318 (044040.) صافي النقد من أنشطة التشغيل

     

     أنشطة االستثمار

 - .1.04.7 - .1.04.7 نصيب ارباح مستلمة من شركة شقيقة
 - - - 7114111 سلفيات مسددة من قبل شركة تابعة

 - 4344.7 - .7417 الحركة في التكاليف اآلجلة
 12.78..12 041114111 .12.36271 041114111 )الزيادة(/ النقص في ودائع قصيرة األجل

 802160 214133 752310 .44411 فوائد مقبوضة

 (320152501) (3417.4.31) (6712610) (1134.10) شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 32.382116 4.404.23. .12838211 041744177 صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

     

     أنشطة التمويل

 (121752000) - (121752000) - سداد قرض طويل االجل 
 (3020002000) (3141114111) (3020002000) (3141114111) توزيعات نقدية مدفوعة

 (3072817) (77243.7) (3072817) (77243.7) فوائد مدفوعة

 (312.812617) (31477243.7) (312.812617) (31477243.7) صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

     
 (126632300) (..47..47.) (121112.65) (42024.70.) في النقد وما في يماثل النقد التغيرصافي 

 3126352353 4.374331. 3321132536 44.114424 النقد وما يماثل النقد في بداية العام

 323.62053 143.24.40 723372053 2..342174 فترةالنقد وما يماثل النقد في نهاية ال

 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 0.إلى  6اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 


