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 للشركة األم والموحد المختصر النقدي اتالتدفق بيان

 )غير مدقق( 2018يونيو  30لستة أشهر المنتهية في ل
 

 الموحدة الشركة األم 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في  
     

 2018 2017 2018 2017 

 ألف ر.ع ألف ر.ع ألف ر.ع .عألف ر 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 45.111 143.224 50.031 31.491 ربح الفترة قبل ضريبة الدخل

     التعديالت للبنود التالية:

 57.531 148.554 57.051 51.636 اإلستهالك واإلطفاء

 2.228 12.215 2.230 4.948 قيمةالخسائر اإلئتمانية المتوقعة/مخصص إنخفاض ال

 (884) (18.941) (879) (611) إيرادات فوائد

 (560) (642) (1.446) (303) إيرادات استثمار

 77 3.954 - - ومشاريع مشتركة شقيقةحصة في نتائج شركات 

 - 12.086 - - مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 

 590 54.750 403 19.971 تكاليف تمويل

 - 9.847 - - خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت

 - (62.972) - - صافي الربح النقدي

 (24) (81) (24) (13) الربح من بيع ممتلكات ومعدات
     

 104.069 301.994 107.366 107.119 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

 (25.445) (120.854) (31.084) (27.715) ينة أخرىالزيادة في ذمم تجارية مدينة وأرصدة مد

 103 16.707 104 (1.860) النقص/)الزيادة( في المخزون

 (14.187) 21.514 (9.445) 1.773 الزيادة/)النقص( في ذمم تجارية دائنة وأرصدة دائنة اخرى
     

 64.540 219.361 66.941 79.318 النقد الناتج من العمليات

 (14.703) (10.618) (14.703) - فوعةضريبة دخل مد
     

 49.837 208.743 52.238 79.318 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     

     التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية

 60.500 (6) 60.500 - ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

 5.842 (436) 5.842 3.885 )بالصافي( استثمارات في أوراق مالية

 - (8.818) - - الزيادة في المستحق من شركات شقيقة

 (58.831) (69.658) (59.934) (31.049) حيازة ممتلكات ومعدات )بالصافي(

 - (558) - (172) حيازة أصول غير ملموسة )بالصافي(

 - (1.650) (200) (3.250) استثمار في شركة تابعة

 (41) - (41)  شقيقةاستثمار في شركة 

 1.534 4.089 1.534 519 وائد مستلمةف

 1.693 577 1.693 577 توزيعات أرباح مستلمة
     

 10.697 (76.460) 9.394 (29.490) األنشطة اإلستثمارية صافي النقد المستخدم في
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 11.900 744.514 12.000 - )بالصافي( متحصالت من قروض بنكية

 (39) (712.159) - (1.155) سداد قروض بنكية

 (52.500) (37.500) (52.500) (37.500) توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة

 - (144.372) - - تابعة شركاتلمساهمي األقلية في توزيعات أرباح مدفوعة 

 - 400 - - رأسمال من مساهمي األقلية

 (570) (41.901) (403) (18.587) تكاليف تمويل مدفوعة
     

 (41.209) (191.018) (40.903) (57.242) صافي النقد من/)المستخدم في( األنشطة التمويلية
 

    

 19.325 (58.737) 20.729 (7.415) في النقد والنقد المعادل )النقص(/صافي الزيادة

 (3) (8.644) - - أثر تحويل عمالت أجنبية

 ن االنتقال لتطبيق معيار التقارير المالية الدولية التعديالت الناتجة م

 - (8.149) - - (3.3)إيضاح  9رقم  
   

  

 11.769 330.379 8.456 70.184 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
   

  

 312 - - - النقد والنقد المعادل من العمليات المتوقفة
 

  
  

 30.779 254.851 29.185 62.769 (4ة )إيضاح النقد والنقد المعادل في نهاية الفتر
     

 
 

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




