
 

 
 

 قائمة التدفقات النقدية المجمعة وللشركة األم
 8132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 الشركة األم  المجموعة  الشركة األم  المجموعة إيضاح 

  8132  8132  7102  7102 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  )لاير عماني(  

         أنشطة التشغيل

 07.283.133  07.287.230  3182478235  31825.8.11  الربح قبل الضريبة

         تسويات لـ:

 3.350.230  3.350.230  885418.73  .885548.3 0270 االستهالك

 (891.810)  (891.810)  (383.28743)  (383.28743) 07 إيرادات التمويل

 759.207  759.207  8178738  8178738 07 مصروفات التمويل

 745.201  745.201  8748132  8.18835 0272 مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفينمخصص 

 88.208  88.208  288.73  288.73 (7ب ) 074 مخصص خسارة المديونيات التجارية

 (38.111)  (38.111)  148712  148712 0274 )استرداد( مخصص مخزون بطيء الحركة

 -  -  7848321  7848321 0270  شطب ممتلكات وآالت ومعدات

خسارة القيمة العادلة لألصول المالية 
بالقيمة العادلة من خالل الربح 

 -  -  38517  38517  والخسارة

 (38.770)  (38.770)  (3158312)  (3158312) 0270 خسارة استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 05.220.287  05.220.781  338.428377  33831883.1  التدفقات النقدية التشغيلية

         تغيرات في: 

 0.795.929  0.795.929  28388.8  4538175  المخزون والبضائع في الطريق -

 0.737.302  0.737.302  (8833.8137)  (.883.1825)  مديونيات تجارية وأخرى -

 (0.741.072)  (0.739.274)  8188118  ..3182.  دائنيات تجارية وأخرى -

 02.949.840  02.949.840  3.88838537  3.842287.5  النقد الناتج من أنشطة التشغيل

 (023.051)  (023.051)  (11781.3)  (11781.3) 0272 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

 (759.207)  (759.207)  (8178738)  (8178738) 07 فوائد مدفوعة

 (0.489.101)  (0.489.101)  (8818.8818)  (8818.8818) 13 ضريبة دخل مدفوعة

صافي التدفقات النقدية الناتجة من 
 .05.0.8.00  .05.0.8.00  3128872757  3128872757  أنشطة التشغيل

         

         أنشطة االستثمار

 (0.917.109)  (0.917.109)  (582448351)  (31812481.7) 0270 حيازة ممتلكات وآالت ومعدات

 39.388  39.388  3458531  3458531  متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

دفعات مقدمة عن الممتلكات واآلالت 
 (378.248)  (378.248)  338275.  338275.  والمعدات

 891.810  891.810  38.388311  38.388311 07 فوائد مقبوضة

 -  -  (3118111)  (3118111) 05 استحواذ على شركة تابعة

 (7.025.111)  (7.025.111)  (3818.8111)  (3818.8111) 0273 ودائع ألجل

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
  (3724242515)  أنشطة االستثمار

 

(372.442442)  (374257428)  (374257428) 

         

         أنشطة التمويل

 (5.111.111)  (5.111.111)  (184.18111)  (184.18111) 70 توزيعات أرباح مدفوعة

 2.311.111  2.311.111  3382188.51  3382188.51 0272 متحصالت من قروض ألجل

 (01.072.728)  (01.072.728)  (3185338.32)  (3185338.32) 0272 سداد قروض ألجل

صافي التدفقات النقدية المستخدمة في 
 (8.872.728)  (8.872.728)  (882.28542)  (882.28542)  أنشطة التمويل

         

 7.275.303  7.275.303  (787428214)  (787888781)  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

 4.302.818  4.377.275  481718383  481748512  يناير 0النقد وما يماثل النقد في 

 2.143.070  2.142.938  88.378137  .8838.8.3 0274 ديسمبر 13النقد وما يماثل النقد في 

 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 49إلى  00تعتبر اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 

 .5إلى  0الصفحات من  -تقرير مراقب الحسابات المستقل 



 


