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 غيرالمدققة

 المنتهية أشهر الستة
 في

2015 يونيو 30 

 ألف ر.ع ألف ر .ع 
   

   األنشطة التشغيلية
 69.008 74,982 الربح قبل الضريبة

   التعديالت  للبنود التالية  :
 40.115 45,226 ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 

 (543) (194) وآالت ومعداتبيع الممتلكات،  منربح 
 1.109 766 صافى-قيمة الذمم المدينة مخصص إنخفاض

 529 (200) مخصص تقادم المخزون /(العمالء من)مسترد 
 (28) - تكلفة اطفاء الذمم المدينه

 3.238 4,055 إطفاء اصول غير ملموسة 
 ( 1.512) (827) القيمة العادلة لالستثمارات أرباح

 ( 182) 713 بالصافي –المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة األرباح
 209 - تحويل العمالت األجنبية خسائر

) إيرادات فوائد 861,2 ) (1،320 ) 
 (997) (699) إيرادات توزيعات أرباح

 2.822 871 مصاريف فوائد 
 ( 252) (701) شركات شقيقة نتائجالحصة من 

    340 207 التقاعدصافي الحركة في منافع 
 13122,9  112،536 

   في رأس المال العامل: التعديالت
 ( 330) (1,760) مخزون

 ( 2.293) (7,497) ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
 2.178 4,264 مدفوعات مقدما  

 (75) - طويلة األجل ذمم مدينة 
 (15.110) (16,658) أتاوة مستحقة الدفع

 968 (18,234) دائنة وذمم دائنة أخرىذمم تجارية 
    (1.148) - إيداعات طويلة األجل مستحقة الدفع

 96،726  2883,0 النقد الناتج من التشغيل
601,2 فوائد مستلمة  1،608 

    ( 18.919) (16,992) ضرائب مدفوعة
 79.415 67,296 صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

   
   االستثماريةاألنشطة 

 ( 56.121) (63,143) صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 (9.214) (134) صافي إقتناء االستثمارات 

 (1) - ملموسة غير أصولشراء 
 731 195 وآالت ومعداتمتحصالت من بيع الممتلكات 

 1.825 1,386 توزيعات أرباح مستلمة
    33.548 35,456 في الودائع قصيرة األجل  الحركة

 (29،232) (26,240) صافي النقد المستخدم فى األنشطة االستثمارية
   األنشطة التمويلية 

 - 200 ُمسيِطرة غير حصص من الناشئ المال رأس
(7,237) صافي اإلقتراضات  206 

 (852) (487) فوائد مدفوعة
 (41) (39) سداد التزامات أيجار تمويلى 

(45,000) توزيعات أرباح مدفوعة  (56.250 )    
(52,563) النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي   (56.937)    
 (6.754) (11,507) في النقد وما في حكم النقد  الزيادةصافي 

 48.828 44,981 النقد وما في حكم النقد  في بداية الفترة
(3) العمالت األجنبية تحويل تعديالت  (35)    

 42.039 33,471 النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة 
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