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

  

         (ير مدقق)غ 2022  يونيو 30المنتهية في ستة أشهر ال –المختصر المرحلي   الموحد ةالتدفقات النقدي بيان
       

 

 

 في ستة أشهر المنتهيةال

 يونيو 30

    2022  2021 

 ألف ر.ع   ألف ر.ع  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 124,701  145,337 قبل ضريبة الدخلربح الفترة 

    التعديالت للبنود التالية:

 293,422  275,708 االستهالك واإلطفاء 

 20,133  18,740 أصول مالية   منالخسائر االئتمانية المتوقعة  

 (3,263)  (3,087) إيرادات فوائد 

 (3,274)  (2,745) إيرادات استثمار 

 (1,069)  (2,866) ومشروع مشترك شقيقةحصة في نتائ  شركات 

 68,756  68,771 تكاليف تمويل

 (782)  - الربح من معاملة بيع وإعادة استئجار 

 9,423  (2,604) )أرباح( / خسائر من إعادة تقييم عمالت

 783  - ةح( النقدياربر / )األئصافي الخسا

 101  (117) )الربح( / الخسارة من بيع ممتلكات ومعدات

 508,931  497,137 ربح التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل

 (92,227)  (150,165) الزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مدينة أخرى وأصول العقد

 4,011  9,862 المخزونالنقص في 

 (102,515)  (50,375) في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة اخرى ()النقص

 318,200  306,459 النقد النات  من العمليات

 (31,676)  (20,625) ضريبة دخل مدفوعة

 286,524  285,834 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

    االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 61,412  (4,171)  ودائع مستحقة بعد ثالثة أشهر ونقد لدى البنك تحت الرهن

 112  (3,815) متحصالت من بيع استثمارات )بالصافي(

 -  27,091 )ب(( 4.3متحصالت من صندوق االستثمار العقاري )راجع إيضاح 

 (1,126)  (142) استثمار في شركة شقيقة

 (6,462)  (100) شركات تابعةاستثمار في 

 (144,107)  (120,437) حيازة ممتلكات ومعدات )بالصافي(

 (157,055)  (47,433) حيازة أصول غير ملموسة )بالصافي(

 1,352  -  وإعادة استئجار( )بيع بيع أصول أبراج اتصاالتمتحصالت من 

 2,822  1,473 توزيعات أرباح مستلمة

 916  2,210 فوائد مستلمة 

 (242,136)  (145,324) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 461,272  390,700 متحصالت من قروض 

 (282,692)  (329,232) سداد قروض

 (36,397)  (41,443) سداد التزامات إيجار

 (41,250)  (41,250) مساهمي الشركة األمإلى توزيعات أرباح مدفوعة 

 (139,789)  (97,358) مساهمي األقلية في شركات تابعةإلى توزيعات أرباح مدفوعة 

 (56,225)  (51,638) تكاليف تمويل مدفوعة 

 (95,081)  (170,221) صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

 (50,693)  (29,711) صافي )النقص( في النقد والنقد المعادل 

 (21,361)  (4,889) أثر تحويل عمالت أجنبية

 521,453  387,538 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 449,399  352,938 (3النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة )إيضاح 
 


