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         ةالنقدي اتالتدفق بيان

 2018ديسمبر  31 المنتهية فيلسنة ل
 الموحدة الشركة األم 

 2018 2017 2018 2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع 

 معدلة    األنشطة التشغيلية

 109.084 249.169 82.395 79.812 الربح قبل الضريبة من العمليات المستمرة

 (347) - - - الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة

     :التعديالت للبنود التالية

 158.272 442.732 115.163 106.154 وإطفاء استهالك 

 (246) 214 (39) (35) ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

 (853) (3.123) (419) 1.774 إيرادات إستثمار

 (1.395) (1.024) (2.327) (1.024) إيرادات توزيعات أرباح

 (4.091) 3.726 - - حصة من نتائج شركات شقيقة ومنشأة تحت السيطرة المشتركة 

 (2.676) - - - أرباح من عدم توحيد شركة تابعة

 (11.250) (25.103) (1.806) (1.862) إيرادات فوائد

 20.050 143.623 11.439 24.273 مصروفات فوائد

 - - 4.430 - خسائر إنخفاض قيمة إستثمار في شركة تابعة

 14.811 18.404 - - )أرباح( / خسائر تحويل عملة أجنبية

 20.655 12.023 - - خسارة إنخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

 ً  587 15.694 - - خسارة القيمة العادلة من حقوق ملكية محتفظ بها سابقا

 (25.337) (58.489) - - صافي الربح النقدي 
     

 209.092 208.836 797.846 277.264 

     تعديالت رأس المال العامل:

 (11.593) (7.051) 194 (2.404) مخزون

 32.144 (112.274) (26.270) (15.749) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى

 (31.124) 174.346 14.776 28.246 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

 - - (1.340) (2.502) ذمم مدينة من شركات تابعة
     

 266.691 852.867 196.196 216.683 النقد الناتج من العمليات

 10.860 9.858 1.806 1.839 فوائد مستلمة

 (17.073) (13.333) (14.703) - ضرائب مدفوعة
     

 260.478 849.392 183.299 218.522 صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

     األنشطة االستثمارية

 (188.526) (323.831) (129.684) (106.116) صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات

 49 67 46 55 وآالت ومعداتمتحصالت من بيع ممتلكات 

 (461) (56.386) (179) (1.583) شراء أصول غير ملموسة 

 16.627 12.047 16.623 14.805 ( / بيع إستثمارات ستحواذصافي )إ

 59.620 37.742 59.500 - الودائع الثابتةالحركة في 

 - (1.650) (853.092) (4.337) إستثمار في شركات تابعة 

 - (3.851) - (3.851) إستثمار في شركة شقيقة

 - (8.772) - - مستحق من شركة شقيقة

 (557.894) 127.101 - - (4اإلستحواذ على شركة تابعة )إيضاح 

 3.263 1.024 2.327 1.024 )متضمنةً شركات شقيقة(توزيعات أرباح مستلمة 
     

 (667.322) (216.509) (904.459) (100.003) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

     األنشطة التمويلية 

 971 400 - - األقليةرأس المال الناشئ من حصص 

 (67.500) (37.500) (67.500) (37.500) توزيعات أرباح مدفوعة

 (666) (147.802) - - األقليةتوزيعات أرباح مدفوعة إلى حصص 

 891.093 824.811 852.541 6.313 متحصالت من إقتراضات بعد خصم تكاليف المعاملة

 (84.029) (968.635) (1.341) (24.240) سداد إقتراضات 

 (6.754) (114.046) (812) (22.851) فوائد مدفوعة
     

 733.115 (442.772) 782.888 (78.278) النقد من / )المستخدم( األنشطة التمويليةصافي 

     

 326.271 190.111 61.728 40.241 صافي التغير في النقد وما في حكم النقد 

 11.768 330.379 8.456 70.184 النقد وما في حكم النقد  في بداية السنة

 - (8.223) - (74) 9التقارير المالية الدولية رقم التعديل نتيجة اإلنتقال لتطبيق معيار 

 (7.345) (21.325) - - تعديالت تحويل العمالت األجنبية
     

 330.694 490.942 70.184 110.351 النقد وما في حكم النقد 

 (315) - - - شركة تابعةإدراج إلغاء 
     

 330.379 490.942 70.184 110.351 (5 النقد وما في حكم النقد من العمليات المستمرة )إيضاح
     

 

 .جزءاً من هذ  البيانات المالية 36إلى  1من  تشكل اإليضاحات المرفقة 


