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 7                          الموحدة ةالنقدي اتقائمة التدفق
 4132 مارس  13في  للفترة المنتهية

 غير المدققة  
الثالثةةةةةة أ ةةةةةهر 

  13المنتهيةةةةةةةةةة 
 مارس

 غير المدققة 
الثالثةةةةةة أشةةةةةهر 

 13المنتهيةةةةةةةةةةة 
 مارس

    4102 0231 
    ر.عألف  ع.ألف ر األنشطة التشغيلية
 139,12 24.214 الربح قبل الضريبة

   التعديالت  للبنود التالية  :
 389102 08.081 ومعدات آالتت و ممتلكااستهالك 
 (03) (041) ومعداتآالت بيع ممتلكات و أرباح من 

 (368) 04 في قيمة الذمم المدينة االنخفاضصافي مخصص 
 13 -  تقادم المخزونمخصص 

 39613 0.641 إطفاء اصول غير ملموسة 
 (3,0) (0.412) القيمة العادلة لالستثمارات أرباح

 (13) (26) بالصافي –محتفظ بها للمتاجرة استثماراتالمحققة من  األرباح
 331 (0.211) خسارة تحويل العمالت األجنبية)أرباح( 

 (812) (0.064) إيرادات فوائد
 (311) (261) إيرادات توزيعات أرباح

 662 142   مصاريف فوائد
 (031) (061) شركات شقيقة نتائجالحصة من 

    63 (246) صافي الحركة في منافع التقاعد
 18.216 329311 

   رأس المال العامل: تعديالت
 (61,) (006) مخزون

 (39338) (4.242) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
 (09013) (0.021) مدفوعات مقدماً 

 12 (4.114)   طويلة األجل ذمم مدينة
 (009302) (44,122) أتاوة مستحقة الدفع

 (9131,) (2.101) ائنة أخرىدائنة وذمم د ذمم تجارية
    012 (111) إيداعات طويلة األجل مستحقة الدفع

 339603 42.212 النقد الناتج من التشغيل
 131 126 فوائد مستلمة

    (3198,1) (01.428) ضرائب مدفوعة
 (,09,3) 1.114 األنشطة التشغيلية من )المستخدم في( النقدصافى 

   األنشطة االستثمارية
 (019002) (41.101) شراء ممتلكات وآالت ومعداتصافي 

 ,3 244 ممتلكات وآالت ومعداتمتحصالت من بيع 
 (,,3) - شراء أصول غير ملموسه

 031 0.121 توزيعات أرباح مستلمة
 (096,1) (0.662) إستحواذ إستثمارات صافي 

    329222 1.111 إيداعات ثابتة 
 (339816) (42.208) نشطة االستثماريةاأل  المستخدم في صافي النقد

   األنشطة التمويلية 
 - 411 رأس المال الناشئ من حصص غير ُمسيِطرة 

 09188 112 قروضصافي 
 (312) (608) فوائد مدفوعة

    (31) (14)   ىر تمويلاجيأ اتالتزامسداد 
    39163 82 األنشطة التمويلية من النقدصافي 
 (319212) (08.284) قد وما في حكم النقد في الن النقصصافي 

 309,33 10.822 ةفتر في بداية ال النقد وما في حكم النقد 
    (1) 112 العمالت األجنبية تعديالت تحويل

 039,30 12.002 ة فتر وما في حكم النقد في نهاية ال النقد
 

 .الموحدة المرحلية ماليةهذه القوائم ال من جزءا   28إلى   3تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

 

 

 

             

 

 

 


