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 7                                       الموحد   ةالنقدي اتالتدفق بيان
 2302 يونيو 03المنتهية في  أشهر الستة لفترة
 

  
 غيرالمدققة

الستة أشهر المنتهية 
 في

 5302يونيو  03 

 
 غيرالمدققة

 المنتهية أشهر الستة
 في

5309 يونيو 03 
 ألف ر.ع ألف ر .ع 
   

   األنشطة التشغيلية
 882.77 800336 الربح قبل الضريبة

   التعديالت  للبنود التالية  :
 532179 030002 ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 (955) (200) وآالت ومعداتبيع الممتلكات،  منربح 
 (88) 00030 صافى-مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة

 - 250 مخصص تقادم المخزون 
 - (56) تكلفة اطفاء الذمم المدينه

 9..52 00506 إطفاء اصول غير ملموسة 
  (926.7)  (00205) القيمة العادلة لالستثمارات أرباح

  (991)  (065) بالصافي –المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرةاألرباح 
 (92.59) 530 تحويل العمالت األجنبية)أرباح( خسائر 

  (2771.)  (00033) إيرادات فوائد
 (657) (009) إيرادات توزيعات أرباح

 52997 50655 مصاريف فوائد 
  (92637)  (525) شركات شقيقة نتائجالحصة من 

 5 - سلفيات مشطوبة
    (6.9) 003 صافي الحركة في منافع التقاعد

 0000028 9972699 
   في رأس المال العامل: التعديالت
  (96.)  (003) مخزون

  (82687)  (50500) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
 877 50096 مدفوعات مقدما  

 (29.9.) (92) طويلة األجل ذمم مدينة 
 (992367) (020003) أتاوة مستحقة الدفع

 .92.7. 086 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
    (698) (00006) إيداعات طويلة األجل مستحقة الدفع

 99729.7 080008 النقد الناتج من التشغيل
 2677. 50066 فوائد مستلمة

     (912637)  (060000) ضرائب مدفوعة
    152937 900002 من األنشطة التشغيلية صافى النقد الناتج

   األنشطة االستثمارية
  (872379)  (280050) صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 (992996) (00500) صافي إقتناء االستثمارات 
 - (0) أصول غير ملموسةشراء 

 5.6 900 وآالت ومعداتمتحصالت من بيع الممتلكات 
 92597 00652 توزيعات أرباح مستلمة

    972687 000206 الحركة في الودائع قصيرة األجل 
 (692583) (500050) األنشطة االستثمارية المستخدم فى صافي النقد

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

 8.8 538 صافي اإلقتراضات
 (92.35) (625) فوائد مدفوعة

 (996) (00) سداد التزامات أيجار تمويلى 
     (362.37)  (280523) توزيعات أرباح مدفوعة

    (.36261) (280009) النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 
 (92198.) (80920) في النقد وما في حكم النقد  الزيادةصافي 

 892795 060656 النقد وما في حكم النقد  في بداية الفترة
    617 (02) العمالت األجنبية تعديالت تحويل

 982696 050300 النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة 
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