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 المختصر المرحلي  الموحد ةالنقدي اتالتدفق بيان

             (مدققير )غ 2019 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 
 

 سبتمبر 30 سبتمبر 30 
    2019 2018 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 144.042 226.160 ضريبة الدخلقبل  ربح الفترة

   :التعديالت للبنود التالية
 305.311 460.177 اإلستهالك واإلطفاء

 19.766 35.452 في البيانات الماليةالخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
 (21.124) (10.401) فوائد

 (2.052) 76 ستثمار)خسائر(/إيرادات إ
 5.480 (2.244) ومشاريع مشتركة تابعةشركات  نتائجحصة في 
ً )خسارة(/  15.694 - ربح القيمة العادلة من  فوائد أسهم محتفظ بها سابقا

 12.049 - اتنخفاض قيمة ممتلكات ومعدإمخصص خسارة  
 100.146 145.313 تكاليف تمويل

 11.896 9.814 خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت

 (57.092) (6.712) صافي الربح النقدي

 156 1.847 من بيع ممتلكات ومعداتالربح 
   

 534.272 859.482 قبل التغيرات في رأس المال العامل التدفقات النقدية التشغيلية

 (122.037) (108.144) مدينة أخرى ذمم مدينة وأرصدة الزيادة في

 14.574 6.355 النقص/ في المخزون

 10.254 خرىدائنة وأرصدة دائنة أفي ذمم الزيادة 
 

75.315 
 

 502.124 767.947 التشغيلالنقد الناتج من 

 (12.695) (29.458) ضريبة دخل مدفوعة

 489.429 738.489 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
   

   ستثماريةإلالنقدية من األنشطة االتدفقات 
 (86) (34) ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر
 4.032 9.694 )بالصافي( استثمارات في أوراق مالية

 (8.791) - تابعةالزيادة في المستحق من شركات 
 (169.660) (275.362) حيازة ممتلكات ومعدات )بالصافي(

 (24.579) (106.549) وسة )بالصافي(حيازة أصول غير ملم
 126.412 - ستثمار في شركة تابعةإ

 - (5.000) شركة شقيقةفي  إستثمار
 5.877 9.131 فوائد مستلمة

 856 1.925 توزيعات أرباح مستلمة

 (65.939) (366.195) صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية
   

   مويلية األنشطة التمن النقدية التدفقات 
 808.082 528.835 بنكية )بالصافي(متحصالت من قروض 
 (852.841) (546.099) سداد قروض بنكية
 - (58.294) سداد إلتزامات إيجار

 (37.500) (37.500) رباح مدفوعة لمساهمي الشركة األمتوزيعات أ
 (146.374) (128.876) رباح مدفوعة لمساهمي األقلية في شركات تابعةتوزيعات أ
 400 - مساهمي األقليةرأسمال من 
 (63.124) (131.912) تمويل مدفوعةتكاليف 

   

 (291.357) (373.846) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
   

 132.133 (1.552) صافي )النقص(/الزيادة في النقد والنقد المعادل

 (6.046) 1.239 أثر تحويل عمالت أجنبية

 -  9 معيار التقارير المالية الدولية رقمنتقال لتطبيق إلت الناتجة من االتعديال
 

(8.149) 
 

 330.381 490.942 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
   

 448.319 490.629 لمعادل في نهاية الفترةالنقد االنقد و
   

 
 

 

 

 

 .المختصرة المالية الموحدة المرحلية المعلوماتمن هذه ال يتجزأ جزءاً  تشكل اإليضاحات المرفقة


