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 (ةغير مدققال) التدفقات النقديةقائمة 
 يونيو 03

                     أشهر المنتهية  6                

 30 /6/2016           30/6/2015 
 شهر المنتهية في   21

02/12/2015 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني  

     التشغيل أنشطة

 الربح قبل الضريبة

 : لـتعديالت 

 5,707,398 6,281,585 13,879,631 

  526,000  190,000 330,000  )أرباح( مشروع مشترك/ خسارة حصة من

 (45,417)  (61,714) (51,694)  حصة من )أرباح( من شركة شقيقة

  3,819,637  2,164,088 2,168,102  2   االستهالك

  41,215  24,975  31,743   بيع ممتلكات وآالت ومعدات  )ربح(/ خسائر

  19,100  - 50,402  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 مخصص صيانة الموقع وتكلفة ازالة أصول الموقع

 مخصص / )رد ( ل توفير بيئي

 استبعاد تفكيك الخصم

 - 

- 

- 

7,470 

(34,920) 

- 

- 

(039,703) 

 (677,311) 

 (9,937) (31,181) (77,265)  بالصافي –ايرادات التمويل 

 8,158,686  :لتشغيل قبل التغيرات في رأس المال العاملا ربح

 

8,540,303  2777127,72 

     التغيرات في رأس المال العامل:

  406,194  186,177  (79,048)  1 مخزون 

 (419,568)  (7,460,852) (15,807,241)  0 ذمم مدينة 

 (439)  (71,406) 48,172  مخصص انخفاض قيمة المديون

  (3,901,011) (497,065)  8,229,995 6 ائنةذمم د

 20782376,7 697,157 550,564  التشغيلمن  الناتج نقدال

 (304,758)  (85,124) (233,705)   مدفوعة فوائد

 (62,646)  - (36,407)  2 مدفوعة مستحقات نهاية الخدمة للموظفين

  1,584,6)(84 )1,584,684(  )1,674,003( 7 مدفوعة ضريبة دخل

 2278287229 (972,651) (1,393,551)  التشغيل أنشطةمن  يالنقدالتدفق صافي 

     االستثمار أنشطة

 إيرادات الفوائد

 االستثمار في الودائع

  310,970 

- 

116,305 

- 

 312,467  

(7,000,000) 

  1,650  1,550  8,934  2 بيع ممتلكات وآالت ومعدات حصيلة

 (078,411) - (577,426)   خدام طريقة الملكيةاستثمارات محتسبة باست

 (8,979,069) (2,381,194) (5,627,767)  ممتلكات وآالت ومعدات مشتريات

   110,126 110,126  96,361     توزيعات نقدية مستلمة
 

 نشطة االستثمارأ المستخدم فيصافي النقد 
 

(5,788,928) (2,153,213) (11,667,940) 

     تمويلال أنشطة

  1,156,502  20,000,000  20,137,677  األجل قصيرة في القرض ( النقص/ ) الزيادة

  4,467,386  (660,857)  (1,087,660)   األجل طويلةالقرض  في (النقص)

  (3,870,000)     (3,870,000)    )3,870,000(  أرباح مدفوعةتوزيعات 

 277207888 15,469,143 15,180,017  التمويل أنشطة المستخدم في صافي النقد
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 7237,,279 12,343,279 7,997,538    وما في حكم النقد النقد في( النقص/ ) الزيادة

 69,634,173 17,108,650 19,053,157  الفترةفي بداية وما في حكم النقد النقد 

 2973207227 29,451,929 27,050,695 13 الفترةفي نهاية وما في حكم النقد النقد 
  ============ ============ ============ 

 


