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  المختصر المرحلي  الموحد ةالنقدي اتالتدفق بيان

              )ير مدقق(غ ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  تسعةلفترة 
  

  سبتمبر ٣٠  سبتمبر ٣٠
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 ألف ر.ع ألف ر.ع  
     

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٢٦٫١٦٠  ١٩٤٫٦٢٤ضريبة الدخلقبل  ربح الفترة

   :التاليةالتعديالت للبنود 
  ٤٦٠٫١٧٧  ٤٤٧٫٨١١ اإلستهالك واإلطفاء

  ٣٥٫٤٥٢  ٥٢٫٩١١ الخسائر اإلئتمانية المتوقعة على أصول مالية
  )١٠٫٤٠١(  )٥٫١٠٠( إيرادات فوائد

  -  )٥٫٨٠٦( الربح من معاملة بيع وإعادة إستئجار
  -  )١٣٫٥٨٠( الربح من تعديل إلتزامات مالية

  ٧٦  )٧٣٦(إيرادات استثمار(خسائر)/
  )٢٫٢٤٤(  )١٫٠١٣(ومشاريع مشتركةتابعةشركات  نتائجحصة في 

  ١٤٥٫٣١٣  ١٢٦٫١٤٠ تكاليف تمويل
  ٩٫٨١٤  ١٦٫٥٩٢من إعادة تقييم عمالت الخسارة

  )٦٫٧١٢(  )٤٫١٢١(  صافي الربح النقدي
 ١٫٨٤٧  ١٤٦ من بيع ممتلكات ومعدات خسارةال

    

  ٨٥٩٫٤٨٢  ٨٠٧٫٨٧٠  قبل التغيرات في رأس المال العامل التدفقات النقدية التشغيلية
  )١٠٨٫١٤٤(  )١٢٥٫٣٥٧( مدينة أخرىالزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة

  ٦٫٣٥٥  ٥٫٨٤١  النقص في المخزون
  ٤٨٫٤٢٥  الزيادة في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة اخرى

  

١٠٫٢٥٤  
  

  ٧٦٧٫٩٤٧  ٧٣٦٫٧٧٩  التشغيلالنقد الناتج من 
  )٢٩٫٤٥٨(  )٦٩٫٩٦٧(  ضريبة دخل مدفوعة

  ٧٣٨٫٤٨٩  ٦٦٦٫٨١٢  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

  ستثماريةإلالنقدية من األنشطة االتدفقات 
 )٣٤( )٨٫٤٨٣( )٤(إيضاحونقد وأرصدة لدى البنك تحت الرهنودائع مستحقة بعد ثالثة أشهر

  ٩٫٦٩٤  )١٩٣( (بالصافي)ستثمارات في أوراق ماليةإ
  )٢٧٥٫٣٦٢(  )٢٦١٫٠٥٦( حيازة ممتلكات ومعدات (بالصافي)

  )١٠٦٫٥٤٩(  )٣٦٫١١٦( حيازة أصول غير ملموسة (بالصافي)
  -  ٢٣٫٧٧٩ (بيع وإعادة إستئجار)متحصالت من بيع أصول أبراج إتصاالت

  )٥٫٠٠٠(  )١٫٠٢٠(  شركة شقيقةستثمار في إ
  ٩٫١٣١  ٤٫٨١٥  فوائد مستلمة

  ١٫٩٢٥  ٢٫٠٣١  مستلمةتوزيعات أرباح 
  )٣٦٦٫١٩٥(  )٢٧٦٫٢٤٣( صافي النقد المستخدم في األنشطة اإلستثمارية

    

  األنشطة التمويليةمن النقدية التدفقات 
  ٥٢٨٫٨٣٥  ١٩٢٫٧٥١ بنكية (بالصافي)متحصالت من قروض 

  )٥٤٦٫٠٩٩(  )٢٢٦٫٣٠٨(  سداد قروض بنكية
  )٥٨٫٢٩٤(  )٦١٫١٧٤(  سداد إلتزامات إيجار

  )٣٧٫٥٠٠(  )٤١٫٢٥٠(  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة 
  )١٢٨٫٨٧٦(  )١٣٠٫٩٢٨(  توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي األقلية في شركات تابعة

  )١٣١٫٩١٢(  )٨٨٫٠١١(  قتراضاتإ - تمويل مدفوعةتكاليف 
      

  )٣٧٣٫٨٤٦(  )٣٥٤٫٩٢٠( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  )١٫٥٥٢(  ٣٥٫٦٤٩ في النقد والنقد المعادل (النقص)/الزيادة صافي

  ١٫٢٣٩  ١٫٠٧٨  أثر تحويل عمالت أجنبية
  ٤٩٠٫٩٤٢  ٤٤٩٫٣٥٧ النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

    

  ٤٩٠٫٦٢٩  ٤٨٦٫٠٨٤ النقد المعادل في نهاية الفترة النقد و
    

 
  
  
  
  
  
  
  
  

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


