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 3                                        ةالنقدي اتالتدفق بيان
 2132ديسمبر  13المنت نة في   ةللسن

 الموحدة الشركة األم 
   )ُمعاد بيانها(  
 4132 3102 4132 3102 

 ر.عألف  ع.ألف ر ر.عألف  ع.ألف ر األنشطة التشغيلية
 033,003 312.441 020.131 313.232 الربح قبل الضريبة

     للبنود التالية  : التعديالت
 30,717 42.211 00,666 19.333 ومعدات آالتممتلكات و استهالك 

 (086) (354) (337) (349) ومعداتآالت بيع ممتلكات و  أرباح
 3,018 3.423 (076) 445 في قيمة الذمم المدينة االنخفاضمخصص صافي 
 261 124 223 154   تقادم المخزون مخصصصافى 

 063 1.131 - - تكلفة اطفاء الذمم المدينه
 - - 2.868 31.523 بشركة تابعةانخفاض قيمة استثمار 

 - - 636 - انخفاض قيمة استثمار بشركة شقيقة
 0,768 1.439 7,802 5.943 إطفاء اصول غير ملموسة 

 37 - - - خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع 
 - 3.244 - - وآالت ومعداتالممتلكات،  خسائر إنخفاض قيمة
 - 352 - - اإلستثمارات العقاريةخسارة إعادة قياس 

 - 4 - - سلف مشطوبة
 (0,661) (349) (0,661) (349) القيمة العادلة لالستثمارات أرباح

 (0,166) (113) (0,166) (113) المحققة من استثمارات صافي األرباح
 (2,770) (5.341) (2,372) (2.434) إيرادات فوائد

 (303) (3.141) (873) (3.411) إيرادات توزيعات أرباح
 3.806 5.134 036 -   مصاريف فوائد

 (0,033) (1.113) - - شركات شقيقة نتائجحصة من 
 0,212 (941) - - تحويل العمالت األجنبية)أرباح( خسائر 

      368 (131) 622 (229) صافي الحركة في منافع التقاعد
 434.411 310,731 435.242 312,783 

     رأس المال العامل: تعديالت
 (0,210) 211 (326) 234 مخزون

 (6,263) (31.534) (3,083) (34.132) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
 (883) (3.152) (883) (3.419) مدفوعات مقدما  

 (038) 311 - - مستحقة الدفعو  طويلة األجلودائع 
 627 111 - -   طويلة األجل ذمم مدينة

 323 3.129 323 3.129 مستحقة الدفع أتاوة
 0.031 19.549 0,307 13.591 دائنة وذمم دائنة أخرى ذمم تجارية
      - - 36 (3.211)   من شركات تابعة ذمم مدينة

 316.310 419.139 066,388 419.123 النقد الناتج من التشغيل
 2,030 5.145 3,832 5.432 فوائد مستلمة

      (03,688) (41.111) (03,881) (33.421) ضرائب مدفوعة
      086,266 441.591 086,380 441.534 الناتج من األنشطة التشغيلية النقدصافى 

     األنشطة االستثمارية
 (87,022) (324.115) (38,030) (324.411) شراء ممتلكات وآالت ومعداتصافي 

 326 194 326 194 وآالت ومعداتمتحصالت من بيع ممتلكات 
 (668) (311) (668) (334)   أصول غير ملموسة شراء

 0,331 (32.412) 0,331 (32.412) إستثمارات  إقتناءصافي 
 00,100 2.254 00,100 2.254 ثابتة عدائو المحصل  من 

 - - - (141) إستثمار في شركة تابعة 
      873 3.411 873 3.411 )متضمنة  شركات شقيقة( توزيعات أرباح مستلمة

 (03,076) (352.944) (76,063) (351.111) األنشطة االستثمارية يالمستخدم ف صافي النقد
     األنشطة التمويلية 

 7,300 - (3,361) - استثمار فى أسهم أفضليه قابله للتحويل
 - 411 - - رأس المال الناشئ من حصص غير ُمسيِطرة

 (80,371) (91.451) (80,371) (91.451) توزيعات أرباح مدفوعة
 (6,330) (139) (01,820) - صافي قروض

 (306) (343) - - ىر تمويلاجيأ اتالتزامسداد 
 (306) (1.299) (306) (1.299) مبالغ مدفوعه للحكومة

      (3,232) (4.413) (036) - فوائد مدفوعة
      (62,130) (34.391) (017,036) (93.419) النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي 

 36,306 (41.211) 06,607 (31.551) صافي التغير في النقد وما في حكم النقد 
 63,667 43.921 63,760 14.553 ةسنفي بداية ال النقد وما في حكم النقد 

 (272) 239 - - العمالت األجنبية تعديالت تحويل
 23 - - -  شركة تابعة إقتناءالنقد وما في حكم النقد من 

 73,821 26.646 32,833 ..1..2 ة سنوما في حكم النقد في نهاية ال النقد

 .المالنة البناااتمن  هذه  جزءا  27إلى   3تشكل اإليضاحات المرفقة  من  

 


