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 7                          قائمة التدفقات النقدية الموحدة

 4302 يونيو 03للفترة  المنتهية في 
  

 مدققةالغير
منتهية ال الستة أشهر
 في

 4302يونيو  03 

 
 غيرالمدققة

 المنتهية أشهر الستة
 في

4300 يونيو 03 
 ألف ر.ع .عألف ر  
   

   األنشطة التشغيلية
 224,66 77..88 الربح قبل الضريبة

   التعديالت  للبنود التالية  :
 294676 97.783 ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 (622) (399) وآالت ومعداتبيع الممتلكات،  منربح 
 97 (88) صافى-مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة

  6, - مخصص تقادم المخزون 
  (59) - تكلفة اطفاء الذمم المدينه

  24699 9.9.9 إطفاء اصول غير ملموسة 
  (,96)  (3.6.7) القيمة العادلة لالستثمارات أرباح

  (6,5)  (933) بالصافي –المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرةاألرباح 
 626 (93..3) األجنبيةتحويل العمالت )أرباح( خسائر 

  (54262)  (773..) إيرادات فوائد
 (992) (697) إيرادات توزيعات أرباح

  54299 9.937 مصاريف فوائد 
  (,,2)  (3.677) شركات شقيقة نتائجالحصة من 

 - 9 سلفيات مشطوبة
    526  (6.9) صافي الحركة في منافع التقاعد

 337.639 56,4926 
   رأس المال العامل:التغيرات في 

  (54225)  (36.) مخزون
  (74226)  (8.687) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى

 54222 877 مدفوعات مقدما  
 (64622) (9.3..) طويلة األجل ذمم مدينة 

 (5,4669) (39.767) أتاوة مستحقة الدفع
 (94222) .7..9. ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

    ,99 (638) إيداعات طويلة األجل مستحقة الدفع
 9,4629 337.3.7 النقد الناتج من التشغيل

  54922 677.. فوائد مستلمة
     (5947,2)  (33.677) ضرائب مدفوعة

 994962 39.377 صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
   

   األنشطة االستثمارية
  (,9,.6,)  (87.773) وآالت ومعداتصافي شراء ممتلكات 

 (64599) (33.336) صافي إقتناء االستثمارات 
 (226) - أصول غير ملموسةشراء 

  662 9.6 وآالت ومعداتمتحصالت من بيع الممتلكات 
  262 3.937 توزيعات أرباح مستلمة

    224666 37.687 الحركة في الودائع قصيرة األجل 
 (24556) (63.987) األنشطة االستثمارية المستخدم فى صافي النقد

   األنشطة التمويلية 
 - 77. رأس المال الناشئ من حصص غير ُمسيِطرة

 64722 8.8 صافي اإلقتراضات
 (54566) (79..3) فوائد مدفوعة

 (566) (336) سداد التزامات أيجار تمويلى 
     (924696)  (77..76) توزيعات أرباح مدفوعة

    (962.,9) (.76.63) النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 
 (4759,) (9.338.) في النقد وما في حكم النقد  الزيادةصافي 

  647,9, 83.799 النقد وما في حكم النقد  في بداية الفترة
    (9) 637 العمالت األجنبية تعديالت تحويل

 224665 98.636 النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة 
 

 الموحدة المرحلية. هذه القوائم المالية من جزءا   23إلى  0 تشكل اإليضاحات المرفقة من      


