
 الشركة العُمانية لإلتصاالت ش.م.ع.ع

7 

 

  

 المختصر المرحلي  الموحد ةالنقدي اتالتدفق بيان

             (ير مدقق)غ 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  لفترة ستة
 

 يونيو 30 يونيو 30 
    2019 2018 
 ألف ر.ع ر.عألف  

 )المعدلة(
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 118.787 144,627 ضريبة الدخلقبل  ربح الفترة

   :التعديالت للبنود التالية
 171.504 306.824 اإلستهالك واإلطفاء

 12.215 24.516 /مخصص إنخفاض القيمةالخسائر اإلئتمانية المتوقعة 
 (18.941) (7.140) إيرادات فوائد

 (642) 106 إيرادات استثمار
 5.441 (1.986) ومشاريع مشتركة تابعةشركات  نتائجحصة في 

 12.086 - مخصص خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 
 54.750 97.640 تكاليف تمويل

 9.847 7.283 خسارة ناتجة من إعادة تقييم عمالت

 (62.972) (5.038) صافي الربح النقدي

 (81) 1.933 من بيع ممتلكات ومعداتالربح 
   

 301.994 568,766 الربح التشغيلي قبل التغيرات في رأس المال العامل

 (120.854) (110,365) مدينة أخرى ذمم تجارية مدينة وأرصدةالزيادة في 

 16.707 5.286 المخزونالنقص/)الزيادة( في 

 21.514 5.494 وأرصدة دائنة اخرىالزيادة/)النقص( في ذمم تجارية دائنة 

 219.361 469.181 التشغيلالنقد الناتج من 

 (10.618) (27.028) ضريبة دخل مدفوعة

 208.743 442.153 صافي النقد من األنشطة التشغيلية
   

   ستثماريةإلالنقدية من األنشطة االتدفقات 
 (6) (627) ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر

 (436) 9.546 )بالصافي( أوراق ماليةاستثمارات في 
 (8.818) - تابعةالزيادة في المستحق من شركات 

 (69.658) (187.398) حيازة ممتلكات ومعدات )بالصافي(
 (558) (57.757) حيازة أصول غير ملموسة )بالصافي(

 (1.650) - استثمار في شركة تابعة
 - (5.000) شركة شقيقةاستثمار في 

 4.089 6.235 مستلمةفوائد 
 577 1.845 توزيعات أرباح مستلمة

 (76.460) (233.156) األنشطة اإلستثمارية منصافي النقد 
   

   األنشطة التمويلية من النقدية التدفقات 
 744.514 171.279 بنكية )بالصافي(متحصالت من قروض 

 (712.159) (112.632) سداد قروض بنكية
 - (43.337) إيجارسداد إلتزامات 

 (37.500) (37.500) األم توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي الشركة
 (144.372) (126.901) توزيعات أرباح مدفوعة لمساهمي األقلية في شركات تابعة

 400 - رأسمال من أحد مساهمي األقلية
 (41.901) (101.503) تمويل مدفوعةتكاليف 

   

 (191.018) (250.594) األنشطة التمويليةصافي النقد المستخدم في 

 (58.735) (41.597) صافي النقص في النقد والنقد المعادل
 (8.644) 2.612 أثر تحويل عمالت أجنبية

 معيار التقارير المالية الدولية التعديالت الناتجة من االنتقال لتطبيق 

 -  9 رقم
 

(8.149) 
 

 330.379 490.940 النقد والنقد المعادل في بداية الفترة
   

 254.851 451.955 (4النقد المعادل في نهاية الفترة )إيضاح النقد و
   

 
 

 

 

 

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


