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 غير المدققة 

 مارس 13
    6102 5102 

    ر.عألف  ع.ألف ر األنشطة التشغيلية
 73.73. 38.837 الربح قبل الضريبة

   التعديالت  للبنود التالية  :
 083881 60.222 ومعدات آالتممتلكات و استهالك 
 (2.7) 2 ومعداتآالت بيع ممتلكات و أرباح من )خسائر( 
 88. 222 في قيمة الذمم المدينة االنخفاضمخصص 

 530 -   تقادم المخزونمخصص صافي 
 03687 6.106 إطفاء اصول غير ملموسة 

 025 626 القيمة العادلة لالستثماراتخسائر 
 (058) 220   المحققة من استثمارات )الخسائر( األرباحصافي 

 (781) (702) إيرادات فوائد
 (.28) (697) وزيعات أرباحإيرادات ت

 158 229   مصاريف فوائد
 (008) (622) شركات شقيقةنتائج الحصة من 

 012 (29) خسارة تحويل العمالت األجنبية
    516 021 صافي الحركة في منافع التقاعد

 23.021 283113 
   رأس المال العامل: تعديالت
 3.6 (312) مخزون

 33.5. 6.362 دينة أخرىذمم تجارية مدينة و ذمم م
 (808) 3.086 مدفوعات مقدما  

 .0 - إيداعات طويلة األجل ومستحقة الدفع
 55 -   طويلة األجل ذمم مدينة

 (5.3207) (62.387) أتاوة مستحقة الدفع
    (063611) (2.077) دائنة وذمم دائنة أخرى ذمم تجارية

 513175 38.778 النقد الناتج من التشغيل
 821 211 د مستلمةفوائ

    (083828) (02.996) ضرائب مدفوعة
 .5317 66.382 األنشطة التشغيليةمن  النقدصافى 

   
   األنشطة االستثمارية

 (013827) (26.226) شراء ممتلكات وآالت ومعداتصافي 
 615 - ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من بيع 

 (0) (63) شراء أصول غير ملموسه
 000 (0.108) تملك إستثمارات  صافي

 613.87 68.116 متحصالت من ودائع ثابتة 
    03.62 982 توزيعات أرباح مستلمة

 353617 (02.297) األنشطة االستثمارية( من المستخدم في) صافي النقد
   األنشطة التمويلية 

 (661) (663) صافي قروض
 - (09) سداد التزامات أيجار تمويلى

 (50) - دفوعه للحكومةمبالغ م
    (27.) (99) فوائد مدفوعة

    (031.8) (320) األنشطة التمويلية المستخدم في النقدصافي 
 3336.5 7.328 في النقد وما في حكم النقد  التغير صافي

 383858 22.980 ةفتر في بداية ال النقد وما في حكم النقد 
    36 (3) العمالت األجنبية تعديالت تحويل

 1.3216 26.362 ة فتر وما في حكم النقد في نهاية ال النقد
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