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 للشركة األم والموحد المختصر ةلنقديا اتالتدفق بيان

 )غير مدقق( 2018 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  للتسعة
 

 الموحدة الشركة األم 
  سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة 

     

 2018 2017 2018 2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 73.197 215.433 68.034 58.461 ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

     التعديالت للبنود التالية:

 87.035 269.153 86.323 77.844 اإلستهالك واإلطفاء

 4.403 19.766 4.403 7.715 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة/مخصص إنخفاض القيمة

 (1.277) (21.124) (1.277) (1.237) إيرادات فوائد

 (1.007) (2.052) (1.893) (54) إيرادات استثمار

 (2.258) 4.001 - - ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 

 ربح القيمة العادلة من حقوق الملكية المحتفظ بها سابقاً 

 - (18.060) - - في شركة تابعة

 - - 4.430 - إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة

 (2.676) - - - حيد شركة تابعةالربح من الغاء تو

 - 12.049 - - مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

 3.018 100.146 2.751 22.224 تكاليف تمويل

 - 11.860 - - خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت

 - (57.092) - - صافي الربح النقدي

 (35) 156 (35) (28) الربح من بيع ممتلكات ومعدات
     

 160.400 534.236 162.736 164.925 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

 - - (1.218) (1.419) مستحق من شركات تابعة

 (34.375) (122.001) (38.884) (32.618) الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى

 (926) 14.574 (926) (2.838) النقص/)الزيادة( في المخزون

 10.814 75.315 14.703 14.416 الزيادة/)النقص( في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة اخرى
     

 135.913 502.124 136.411 142.466 النقد الناتج من العمليات

 (14.703) (12.695) (14.703) - ضريبة دخل مدفوعة
     

 121.210 489.429 121.708 142.466 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 59.500 (86) 59.500 - ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

 11.420 4.032 11.420 6.617 )بالصافي( استثمارات في أوراق مالية

 - (8.791) - - الزيادة في المستحق من شركات شقيقة

 (95.160) (169.660) (94.291) (57.804) ي(حيازة ممتلكات ومعدات )بالصاف

 - (24.579) - (1.742) حيازة أصول غير ملموسة )بالصافي(

 - 126.412 (500) (3.250) استثمار في شركة تابعة

 (327.986) - (41) - شقيقةاستثمار في شركة 

 - - (327.945) - قرض إلى شركة تابعة

 1.749 5.877 1.749 940 فوائد مستلمة

 2.103 856 2.103 856 توزيعات أرباح مستلمة
     

 (348.374) (65.939) (348.005) (54.383) األنشطة اإلستثمارية صافي النقد المستخدم في
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 329.946 808.082 329.579 - )بالصافي( متحصالت من قروض بنكية

 (822) (852.841) (764) (1.925) سداد قروض بنكية

 (67.500) (37.500) (67.500) (37.500) األم توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة

 - (146.374) - - تابعة شركاتلمساهمي األقلية في توزيعات أرباح مدفوعة 

 - 400 - - رأسمال من مساهمي األقلية

 (877) (63.124) (603) (20.634) تكاليف تمويل مدفوعة
     

 260.747 (291.357) 260.712 (60.059) األنشطة التمويلية /منالمستخدم في()صافي النقد 
     

 33.583 132.133 34.415 28.024 في النقد والنقد المعادل الزيادةصافي 

 (315) - - - الغاء توحيد شركة تابعة

 - (6.046) - - أثر تحويل عمالت أجنبية

 اتجة من االنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية التعديالت الن

 - (8.149) - - (3.3)إيضاح  9رقم  
     

 11.769 330.381 8.456 70.184 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
     

 45.037 448.319 42.871 98.208 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة 

 

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


