
























 (شركة مساهمة سعودية) شركة المراكز العربية 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة  

 م ٢٠٢١مارس  ٣١للسنة المنتهية في 
 

 يتم عرض جميع المبالغ بالريال السعودي ما لم يذكر خالف ذلك. 
 

١٠ 

 

 إيضاحات 
 مارس   ٣١

  م ٢٠٢١
 مارس   ٣١

 م ٢٠٢٠
     التشغيلية: التدفقات النقدية من األنشطة 

 ٦٦٢٬٨٩١٬٥٢١  ٤٧٣٬٠٧٩٬١٦٩  الربح قبل الزكاة  
     تسويات لــ: 

 ٢٨٦٬٤١٨٬١٧٦  ٣١١٬٦٥٣٬٣٨٢ ٨ العقارات االستثماريةاستهالك  - 
 ٣٠٬٧٨٤٬٩٥٥  ٢٦٬٨١٦٬١٩١ ١٠ معدات الممتلكات والاستهالك  - 
 ١٥٩٬٦٣١٬٨٩٠  ٢١٠٬٠٩١٬١٧٧ أ- ٩ استهالك موجودات حق االستخدام  - 
خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة وإيرادات   - 

 ١١٩٬٢٦٤٬٩٩٩  ١٣٨٬٣٦٣٬١٧٥ ١٣ اإليجارات المستحقة  
 ٧٬١٦٤٬٩٣٧  ٧٬٢٤٨٬٨٩١ ٢١ موظفينالمخصص منافع  - 
 ٣٥١٬٢٥٩٬٧٣٣  ١٧٢٬٨٩٢٬٤٤٥ هـ- ٢٧ تمويل على قروض وسلف التكلفة  - 
 ١٣٤٬٥٤٣٬٤٩٣  ١٧٢٬٢٣٨٬٣٠٧ ب - ٩ تمويل على التزامات عقود إيجار التكلفة  - 
 ) ٣٧٠٬٠٠٠(  ) ٧٦٬٧٠٣٬٠٢٩( ب - ٩ خصم على إيجارات مستحقة ال - 
الحصة من الربح في شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق   - 

 )١٥٬٨٤١٬٢٠٧(  ) ١٬٦٥٢٬٤٤٣( ١١ الملكية
محققة من بيع شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق  الرباح األ - 

 --  ) ٤٢٬٧٦٧٬٦٢٩( أ- ٢٧ الملكية 
 ٢٬٨٢٢٬٢٣٥  --  د- ٢٧ نخفاض في قيمة الدفعات المقدمة للموردينالا - 
 ٤٤٤٬٣٨٨  ٢٨٨٬٥٣٥ ١٢ التغير في القيمة العادلة الستثمارات أخرى  - 
   ١٬٧٣٩٬٠١٥٬١٢٠  ١٬٣٩١٬٥٤٨٬١٧١ 

     التغيرات في: 
 )٥٤٬٢٧٣٬٩٧٨(  ) ١٥١٬٩٧٩٬٨٥٦(  مدينةذمم  - 
 )١٣٧٬١٠١٬٤٦٠(  ٧٥٬١٠٨٬٣٣٣  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة، صافي  - 
 )٩١٬٠٥٠٬٣٧٤(  ) ١٩٬٦٨١٬١٩١(  مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى  - 
 )٧٠٬٣٤٦٬٦٣٧(  ٥١٬٨٠٩٬٠٧٧  الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى  - 
 )٧٨٬٦٢٤٬٦٨٨(  ) ٣٤٢٬٨٩٤٬٥٦٦(  إيرادات مستحقة   - 
 )١٢٨٬٢٨٠٬٨٢٩(  ٦٣٬٢٧٦٬٥٦١  إيرادات غير محققة  - 

 ١٬١٧٩٬٣٣٧٬١٥٤  ١٬٠٦٧٬١٨٦٬٥٢٩  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 ) ٤٬٥٦٨٬٩٣٥(  ) ١٢٬٨٧٦٬٦٩٤( ٢١ منافع موظفين مدفوعة 

 ) ٥٬٨٧٧٬٧٣٢(  ) ٢٠٬٢٨٥٬٦٢٥( ٢٤ زكاة مدفوعة 

 ١٬١٦٨٬٨٩٠٬٤٨٧  ١٬٠٣٤٬٠٢٤٬٢١٠  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية: 

 )١١٦٬٩٢٥٬٨٤٩(  ) ٢٢٠٬٣٨١٬٦١٠( ٨ إضافات إلى عقارات استثمارية، صافي
 ) ٧٬٤٨٥٬٨٧٧(  ) ١٥٬٥٦٢٬٢٢٣( ١٠ شراء ممتلكات ومعدات 

 --  ٩٧٬٥٠٠٬٠٠٠ ١١ المتحصل من استبعاد شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية 
توزيعات أرباح مستلمة من شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق  

 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  --  ١١ الملكية
 --  ١٥٢٬٦٥٤٬٢٧٣ ١٢ متحصالت من استبعاد استثمارات أخرى 

 )٣٤٣٬٩٤٣٬٧٧٤(  (٣٥٧٬٠٣٤٬٨٨٥)  عالقة دفعات مقدمة لمقاول، طرف ذو 

 )٤٦٣٬٣٥٥٬٥٠٠(  ) ٣٤٢٬٨٢٤٬٤٤٥(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 
 



 






























































































