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 التدفق النقدي من عمليات التشغيل

ةصافي خسارة الفترة قبل الضريب (٤,٤٣٢,٤٧٦)  (٩,٧٥٢,٤٧٩)  

:التعديالت لــ     

 استهالكات وٕاطفاءات ٨٢٦,٣٢٦  ٧٢٩,٦٠٢
 مخصص عام ٥٦٠,٧١٣  ١٥٦,٧٦٠

 احتياطي مخاطر إستثمار ٣,٣٤٥  ٥٩٤
 إحتياطي معدل األرباح ٢٨,٦٤٤  ٩٥٨

 التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية قبل التغير في الموجودات والمطلوبات (٣,٠١٣,٤٤٨)  (٨,٨٦٤,٥٦٥)

 التغير في الموجودات والمطلوبات   

ذمم البيوع المؤجلهالزيادة في  (١٥,٧٩٩,٢١١)  (٦,٨٩٥,٠٣٧)  

موجودات اإلجارة المنتهية بالتمليكالزيادة في  (١٣,٩١٤,٩٦٢)  (٥,٣٢٩,٠٦٤)  

 الزيادة في الموجودات المؤجرة (٦,٦٥٦,٨٢٢)  -
خرىاألالزيادة في الموجودات  (٢٤٤,٣٢٩)  (٢,٤٠٦,٧٦٦)  

 الزيادة في الحسابات الجارية ١٦,٩٩٢,٩٧٥  ١٣,٢٦٥,٠٩٧
الُعمانيود��1 رأس ا���ل �,ى ا�*�( ا���)'ي  (٤٥,٩٩٧)  (١٥٠,٠٠٠)  

 الزيادة في المطلوبات األخرى ٣,٦٦٩,٠٨٧  ٢,٦٨٨,٧٥٢
عمليات التشغيل فيصافي التدفق النقدي المستخدم  (١٩,٠١٢,٧٠٧)  (٧,٦٩١,٥٨٣)  

ي من عمليات االستثمارالتدفق النقد     

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )شراءبيع ( ٢٩,٤١٣,٢٥٦  (٤٥,٠٨١,٤٦٩)  

 شراء إستثمار في عقارات -  (١٤,١٧٥,٠٠٠)
موجودات غير ملموسـةشراء  (١٧٤,٦٤٤)  (١,٤٢٢,٩٣٧)  

 شراء ممتلكات و معدات (٦٤٣,٢٩٢)  (٤,٦٤٦,٤٠٧)

 شراء استثمارات وكالة  (٦,٤٦٨,٠٠٠)  (١٣,٦٧٩,٩٠٠)

عمليات االستثمار فيصافي التدفق النقدي المستخدم  ٢٢,١٢٧,٣٢٠  (٧٩,٠٠٥,٧١٣)  

 التدفق النقدي من عمليات التمويل   

المطلقه أصحاب حسابات االستثمارحقوق الزيادة في  ١٥,٦٣٠,٢١٨  ٦,٩٤٢,٦٧٦  

بنوك وكالة  حسابات ١٨,٠١١,٠٠٠  -  
عمالء وكالة  حسابات ٥٠٠  -  

اإلصدار ةرأس المال مضافًا عالو  إصدار أسهم -  ١٥٣,٠٠٠,٠٠٠  
 مصاريف إصدار -  (٩٠٨,٨٠٨)

 صافي التدفق النقدي من عمليات التمويل ٣٣,٦٤١,٧١٨  ١٥٩,٠٣٣,٨٦٨

* !� و)� ا��'& !� ا�%��دة "�!� ٣٦,٧٥٦,٣٣١  ٧٢,٣٣٦,٥٧٢+, 

الفترة بدايةفي حكمه النقد وما في  ٤٦,٦٦٤,٢١٦  -  

في نهاية الفترةحكمه النقد وما في  ٨٣,٤٢٠,٥٤٧  ٧٢,٣٣٦,٥٧٢  

الُعماني نقد وأرصدة لدى البنك المركزي ٢٧,٤٠٢,٠١٧  ٢٠,٥٠٥,٨٩١  
الُعمانيود��1 رأس ا���ل �,ى ا�*�( ا���)'ي  (١٩٥,٩٩٧)  (١٥٠,٠٠٠)  

 ةبنوك ومؤسسات مصرفيأرصده لدى  ٥,٥٦٦,٢٧٧  ٤,٦٣٦,٨٨١

 استثمارات وكالة ٦٤,٧٠٧,٧٥٠  ٥٣,١١٨,٨٠٠
بنوكحسابات وكالة  (١٤,٠٥٩,٥٠٠)  (٥,٧٧٥,٠٠٠)  

حكمه لغرض قائمة التدفقات النقديةالنقد وما في  ٨٣,٤٢٠,٥٤٧  ٧٢,٣٣٦,٥٧٢  
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