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 غيرالمدققة
 المنتهية أشهر التسعة
 2302سبتمبر  03 في

 ألف ر.ع ألف ر .ع 
   

   األنشطة التشغيلية
 790.901 033.022 الربح قبل الضريبة

   التعديالت  للبنود التالية  :
 10..7. 20.055 ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 (779) (200) وآالت ومعداتبيع الممتلكات،  منربح 
 197 000 صافى-مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة

 7.1 225 مخصص تقادم المخزون صافي 
 (91) (52) تكلفة اطفاء الذمم المدينه

 7.014 2.325 إطفاء اصول غير ملموسة 
  (999..) 350 القيمة العادلة لالستثمارات أرباح

  (491) 00 المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرةصافي األرباح 
 - 205 تحويل العمالت خسائر )أرباح( 

 7.3.1 - وآالت ومعداتالممتلكات،  خسائر إنخفاض قيمة
  (3.007)  (0.820) إيرادات فوائد

 (878) (0.855) إيرادات توزيعات أرباح
 (704) 5 األجنبيةتحويل العمالت خسائر )أرباح( 
 907.. 0.200 مصاريف فوائد 

  (9.778)  (058) شركات شقيقة نتائجالحصة من 
 3 - سلف مشطوبة 

    (481) 508 صافي الحركة في منافع التقاعد
 033.502 747.14. 

   التغيرات في رأس المال العامل:
 .73 (08) مخزون

  (.78.13)  (580) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
 09..7 208 مدفوعات مقدما  

 917 (23) طويلة األجل ذمم مدينة 
 (4.738) (2.838) أتاوة مستحقة الدفع

 91.377 (522) ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
    (3.0) 52 إيداعات طويلة األجل مستحقة الدفع

 19...74 020.530 النقد الناتج من التشغيل
 3.839 5.205 فوائد مستلمة

     (34..70)  (08.008) ضرائب مدفوعة
 770.844 052.002 صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

   
   األنشطة االستثمارية

  (797.737)  (85.800) صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 (77.138) (0.335) صافي إقتناء االستثمارات 

 (777) (3.233) أصول غير ملموسةشراء 
 384 035 وآالت ومعداتمتحصالت من بيع الممتلكات 

 7.708 0.822 )متضمنة  الشركات الشقيقة( توزيعات أرباح مستلمة
    93.418 00.258 متحصالت من ودائع ثابتة

 (09.197) (20.053) األنشطة االستثمارية المستخدم فى صافي النقد
   األنشطة التمويلية 

 999 - المال الناشئ من حصص غير ُمسيِطرةرأس 
 380 05 صافي اإلقتراضات

 (7.073) (025) فوائد مدفوعة
 (780) (23) سداد التزامات أيجار تمويلى 

     (84.9.9)  (03.233) توزيعات أرباح مدفوعة
    (81.143) (08.203) النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 
 (98.478) (02.202) في النقد وما في حكم النقد  اإلنخفاضصافي 

 17.873 58.858 النقد وما في حكم النقد  في بداية الفترة
    77. (32) العمالت األجنبية تعديالت تحويل

 73.140 00.503 النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة 
 
 

 الموحدة المرحلية. المالية البياناتهذه  من جزءا   27إلى   0تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

 


