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 والموحد التدفقات النقدية للشركة األم بيان

  2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  الموحدة  الشركة األم

2019 2018  2019 2018  
 لاير عُماني لاير عُماني  لاير عُماني لاير عُماني

      أنشطة التشغيل

 1.040.525 2.882.258  4.316.589 807.352 الربح قبل الضرائب
      تسويات لـ:

 7.425.346 6.482.998  4.834.735 3.886.628 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك

 - -  - 1.985.000 مشطوبة - شركة تابعةإلى سلفيات 
 - 3.106.125  - 4.511.786 إطفاء الحق في إستخدام األصول

 (229.027) 1.204.257  (27.295) 137.818 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 - (553.534)  - - انخفاض قيمة مناجم الحجر الجيريإسترداد 

 198.834 11.031  120.000 70.027 مخصص مخزون بطيء الحركة

 251.901 160.834  150.803 91.719 للسنة محملة مكافآت نهاية الخدمة

 1.014.939 3.060.277  1.014.939 2.474.811 مصروفات فوائد
 - 1.198.616  - 1.691.677 مصروفات فوائد على إلتزامات اإليجار

 (58.281) (23.325)  (41.728) (23.325) إيرادات فوائد

 (159.825) (199.273)  (3.827.748) (2.184.273) إستثمارإيرادات 

 - -  8.100 18.900 اطفاء تكاليف مؤجلة

 (9.390) 234.759  - 113.343 شقيقةمن شركة  الخسارةحصة إنخفاض قيمة/
القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة العادلة  في اإلنخفاض

 787.948 612.900  787.948 612.900 من خالل الربح أو الخسارة
 (758.405) (1.280.627)  (4.750) (1.270.633) ممتلكات وآالت ومعداتبيع  ارباح

      :فيتغيرات 

 (12.011.400) (7.473.856)  (7.311.430) (3.974.979) ذمم تجارية مدينة 

 (2.757.664) (3.124.730)  (3.810.390) (5.295.409) مدفوعات مقدماً ومديونيات أخرى

 (1.913.011) (3.612.997)  (4.721.385) (4.080.720) مخزون

 1.407.936  تجارية وأخرىدائنيات 
 

7.212.551 
 

 

 564.429 
 

5.474.817 
 

 (1.702.693) 3.250.142  (1.299.061) 980.558  التشغيل/)المستخدم في( النقد الناتج من
 (208.814) (349.746)  (155.958) (244.262) دفع فوائد نهاية الخدمة
 (1.263.769) (1.184.531)  (1.263.769) (847.527) ضريبة دخل مدفوعة

      

 (111.231) أنشطة التشغيل (/الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 
 

(2.718.788) 
 

 1.715.865 
 

(3.175.276) 
 

      أنشطة االستثمار
 - (11.153.341)  - (12.524.568) استثمار في شركات تابعة 

 4.750 1.936.044  4.750 1.926.050 متحصالت من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
أصول مالية  علىإيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

 159.825 199.273  159.825 199.273 األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خالل 
 - -  3.667.923 1.985.000 توزيعات أرباح مستلمة من شركة تابعة

 - -  400.000 - مدفوعات مقدماً إلى شركة تابعة
 8.366.400 -  5.000.000 - بالصافي –متحصالت من ودائع ألجل 

 154.126 25.003  106.050 25.003 فوائد مقبوضة
 2.889.000 -  - - متحصالت من بيع سفينة

 (5.449.773) (9.207.951)  (2.162.764) (7.226.126) شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

 6.124.328 (18.200.972)  7.175.784 (15.615.368) مارستثإلأنشطة ا)المستخدم في(/الناتج من صافي النقد 

      أنشطة التمويل
 (5.652.600) (8.200.869)  (5.652.595) (5.881.189)  ألجلسداد قروض 

 10.520.000 11.782.232  10.479.860 11.782.232 ألجلقروض سحوبات 
 - (2.656.859)  - (3.515.080) سداد الجزء األساسي إليجار

 - (1.198.616)  - (1.691.677) سداد فوائد على إيجار
 (5.800.000) (2.500.000)  (5.800.000) (2.500.000) مدفوعة أرباحتوزيعات 

 - 10.518.410 بالصافي -الحركة في قروض قصيرة األجل 
 

 12.609.475 - 
 

 (940.021) (2.975.257)  (940.021) (2.474.317) مدفوعةوتكاليف تمويل فوائد 

 (1.872.621) 6.860.106  (1.912.756) 6.238.379 أنشطة التمويل (المستخدم فيالناتج من/)صافي النقد 

 1.076.431 (9.625.001)  2.544.240 (9.488.220) والنقد المعادلفي النقد  (/الزيادةالنقص)صافي 
 5.130.896 6.207.327  3.248.601 5.792.841 السنةفي بداية  والنقد المعادلالنقد 

 6.207.327 (3.417.674)  5.792.841 (3.695.379) (45)ايضاح  السنةفي نهاية  والنقد المعادلالنقد 
      

 ً  .البيانات المالية للشركة األم والموحدة هذه منال يتجزأ تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا


