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 المختصر المرحلي  الموحد ةالنقدي اتالتدفق بيان

             (ير مدقق)غ 2019مارس  31ة أشهر المنتهية في ثالث
 

 الموحدة 
 مارس 31ثالثة أشهر المنتهية في  
    2019 2018 
 ألف ر.ع ر.عألف  
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 53.401 69.107 ضريبة الدخلقبل  ربح الفترة

   :التعديالت للبنود التالية
 86.484 154.092 اإلستهالك واإلطفاء

 7.696 10.687 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أصول مالية
 (9.502) (3.912) إيرادات فوائد

 (940) 1.346 إيرادات استثمار
 3.492 (1.839) ومشاريع مشتركة تابعةشركات  نتائجحصة في 

 12.130 - مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 
 25.169 48.566 تكاليف تمويل

 3.302 2.195 خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت

 (43.007) (4.010) صافي الربح النقدي

 (40) 1.746 الربح/)الخسارة( من بيع ممتلكات ومعدات
   

 138.185 277.978 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

 (108.496) (26.179) مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة وأرصدة

 15.515 5.300 المخزون

 - - مستحق من شركات تابعة

 32.609 (32.792) دائنة وأرصدة دائنة اخرىالزيادة/)النقص( في ذمم تجارية 

 77.813 224.307 التشغيلالنقد الناتج من 

 (2.598) (18.086) ضريبة دخل مدفوعة

 75.215 206.221 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
   

   ستثماريةإلالنقدية من األنشطة االتدفقات 
 483 (35) ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر
 1.237 4.894 )بالصافي( استثمارات في أوراق مالية

 (6.724) - تابعةالزيادة في المستحق من شركات 
 (38.876) (60.067) حيازة ممتلكات ومعدات )بالصافي(
 (346) (52.606) حيازة أصول غير ملموسة )بالصافي(

 (1.650) - استثمار في شركة تابعة
 - - قرض إلى شركة تابعة

 2.514 2.565 مستلمةفوائد 
 273 268 توزيعات أرباح مستلمة

 (43.089) (104.981) األنشطة اإلستثمارية من/صافي النقد المستخدم في
   

   األنشطة التمويلية من النقدية التدفقات 
 138.728 12.789 بنكية )بالصافي(متحصالت من قروض 
 (91.729) (20.199) سداد قروض بنكية

 (400) (18.330) إلتزامات إيجارسداد 
 - (707) توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي األقلية في شركات تابعة

 (10.970) (68.512) تمويل مدفوعةتكاليف 
   

 35.629 (94.959) صافي النقد )المستخدم في( األنشطة التمويلية

 67.755 6.281 صافي )النقص(/الزيادة في النقد والنقد المعادل
 (7.045) 1.977 أثر تحويل عمالت أجنبية

 معيار التقارير المالية الدولية التعديالت الناتجة من االنتقال لتطبيق 

 - (3.3)إيضاح  9 رقم
 

(8.149) 
 

 330.379 490.940 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
   

 382.940 499.198 (4النقد المعادل في نهاية الفترة )إيضاح النقد و
   

 
 

 

 

 

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


