
  ش.م.ع.ع  لالتصاالتالشركة العُمانية 

 

   ٧                 الموحد   ةالنقدي اتالتدفق بيان
  ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر تسعة لفترة

  
   

  غيرالمدققة
  في المنتهية أشهر ٩

 ٢٠١٦ سبتمبر ٣٠

  
  غيرالمدققة

  في المنتهية أشهر ٩
٢٠١٥ سبتمبر ٣٠ 

 ألف ر.ع ألف ر .ع 
     

     األنشطة التشغيلية
 ١٠٠٫٩٥٥ ١٠٧٫٣١١ الربح قبل الضريبة
  التالية  :التعديالت  للبنود 

 ٦١٫٩٢٢ ٦٨٫٦٤٩ممتلكات وآالت ومعداتاستهالك 
 )٥٣٣( (٣٩١)وآالت ومعدات,بيع الممتلكات منربح 

 ١٫٣٦٥٩٣٣صافى-مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة
 ٦٥٢ (٢٩٢)مخصص تقادم المخزون/)عكس قيد(

 )٤٥( -تكلفة اطفاء الذمم المدينه
 ٥٫٠٥٢ ٦٫١٣٢إطفاء اصول غير ملموسة

 ٧٢٣ (٤٢٦)القيمة العادلة لالستثمارات أرباح
 ٩١ ٧٣٧بالصافي–المحققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة األرباح
 ٦٩٤ -تحويل العمالت األجنبية خسائر

 ) ١٫٨٥١( (١٫٩٠١) إيرادات فوائد
 )١٫٨٤٤( (٨٢٩)إيرادات توزيعات أرباح

  ٤ - خسائر تحويل عملة أجنبية
 ٣٫٦١٣ ١٫٤٨٥ مصاريف فوائد 

 ) ٣٤٨( (٩٢٤)شركات شقيقة نتائجالحصة من 
 ٤١٨ ٢٥٨صافي الحركة في منافع التقاعد

  
 ١٧٠٫٤٣٦ ١٨١٫١٧٤ 

 في رأس المال العامل: التعديالت
 ) ٩٨( (٧١٧) مخزون

 ) ٤٨١( (٤٫٤٢٢)ذمم تجارية مدينة و ذمم مدينة أخرى
 ٦٩٨ ٥٫٩٦٩ مدفوعات مقدما 

 )٥٧( -طويلة األجلذمم مدينة 
 )٦٫٨٠٨( (٨٫١٧٤) أتاوة مستحقة الدفع

 )٤٥٦( (٧٫٧٧٤)ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
 ٤٥ -إيداعات طويلة األجل مستحقة الدفع

  
  ١٦٦٫٠٥٦١٦٣٫٢٧٩النقد الناتج من التشغيل

 ٢٫٦٣٤ ١٫٥٧١ فوائد مستلمة
 ) ١٨٫٩٩٨( (١٧٫٦٠٤) ضرائب مدفوعة

  
 ١٥٠٫٠٢٣١٤٦٫٩١٥صافى النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  
    األنشطة االستثمارية

 ) ٨٢٫٨١١( (٩٧٫٨٦٩)صافي شراء ممتلكات وآالت ومعدات
 )٩٫٧٧٤( (٦٠٥)صافي إقتناء االستثمارات

 )٧٫٦٧٠( -ملموسة غير أصولشراء 
 ٩٠٢ ٤٨٨وآالت ومعداتمتحصالت من بيع الممتلكات

 ١٫٨٦٥ ١٫٦٠٦(متضمنة شركات شقيقة)توزيعات أرباح مستلمة
 ٣٣٫٥٤٨ ١٤٫٩٥٦  متحصالت من الودائع الثابتة

  
 )٦٣٫٩٤٠( )٨١٫٤٢٤(صافي النقد المستخدم فى األنشطة االستثمارية

   
  األنشطة التمويلية 

  - ٢٠٠ ُمسيِطرةغيرحصصمن الناشئ المال رأس
)٧٫٦٢٣( صافي اإلقتراضات  ١٢ 

 )٩٦٢( (٥٩٢) فوائد مدفوعة
 )٦٠( (٥٨)سداد التزامات أيجار تمويلى

)٧٥٫٠٠٠(توزيعات أرباح مدفوعة  )٩٧٫٥٠٠ ( 
  

)٨٣٫٠٧٣(النقد المستخدم في األنشطة التمويليةصافي   )٩٨٫٥١٠( 
  

 )١٥٫٥٣٥( (١٤٫٤٧٤)في النقد وما في حكم النقد النقصصافي 
 ٤٨٫٨٢٨ ٤٤٫٩٨٠حكم النقد  في بداية الفترةالنقد وما في 

 )٧٦()١(العمالت األجنبية تحويل تعديالت
  

 ٣٣٫٢١٧ ٣٠٫٥٠٥النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة
 
  

  المالية الموحدة المرحلية. البياناتمن هذه  جزءاً  ٤٧إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة  من  
  


