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الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 الشركة حول معلومات .1

 الملكي المرسوم بموجب سعودية مساهمة كشركة"( األم"الشركة  أو)"سابك"  األساسية للصناعات السعودية الشركة تأسست

 1010010813 رقم التجاري بالسجل الرياض مدينة في مسجلة وهي(، 1976 سبتمبر 6هـ )الموافق 1396 رمضان 13 بتاريخ 66/م رقم الكريم

، المملكة 11422، الرياض 5101 (. يقع المكتب المسجل في حي قرطبة، ص.ب.1977 يناير 4هـ )الموافق 1397 محرم 14 بتاريخ الصادر

 العربية السعودية.

 أرامكو"شركة  لها، التابعة الشراكت إحدى خالل من وذلك سابك، من٪ 70"( السعودية)"أرامكو  السعودية العربية الزيت شركة تمتلك

 ٪.30 وقدرها األخرى النسبة الخاص القطاع ويمتلك". للكيميائيات

ابعة لها )ويشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في تصنيع وتسويق وتوزيع الكيماويات، تتمثل أنشطة سابك والشراكت الت 

 والبوليمرات والبالستيكيات والمغذيات الزراعية، ومنتجات الحديد والصلب في األسواق العالمية.

 في تينالمنتهي أشهر الستةالثة ولفترتي الث للمجموعــة الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم إصــدار علــى الموافقة تمت

ا 2021 يونيو 30  .2021 أغسطس 4 في اإلدارة مجلس لقــرار وفق 

 اإلعداد أسس .2

وفقا  لمعيار  2021يونيو  30في  لفترتي الثالثة والســتة أشــهر المنتهيتينهذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  أعدت

سبة الدولي ) سعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من ( "التقرير المالي ا34المحا ألولي" المعتمد في المملكة العربية ال

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.  

ية القوائم إن ية المال ية القوائم في المطلوبة واإلفصـــاحات المعلومات جميع تتضــمن ال الموجزة الموحدة األول  الموحدة المال

 .2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة السنوية الموحدة المالية القوائم مع جنب إلى جنبا   رأتق أن ويجب السنوية،

سنة المالية الاكملة، ومع ذلك، فإن نتائج عمليات الفترات األولية قد ال تكون مؤشرا  عاد  ال  على تعتبر الفترة األولية جزءا  ال يتجزأ من ال

 نتائج عمليات السنة الاكملة.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(   
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 المحاسبية السياسات ألهم ملخص .3

إعداد تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في  

 .2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 المالي للتقرير الدولية المعايير على التعديالت 3-1

 :2021يناير  1تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقرير المالي من قبل المجموعة منذ   

 الممتلاكت واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام  ”16عيار المحاسبة الدولي التطبيق المبكر للتعديالت على م

أي عائدات من بيع  -من تلكفة أي بند من بنود الممتلاكت واآلالت والمعدات  -، والتي تحظر على المنشآت الخصم ”المقصود

يله للعمل على النحو الذي تريده اإلدارة. يجب تطبيق البنود المنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى الموقع والحالة الالزمة لتأه

التعديل بأثر رجعي على بنود الممتلاكت واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في أو بعد بداية الفترة األولى المعروضة عند قيام 

لم تكن هناك مشاريع تم  إنهيث ح 2020المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. ليس هناك أثر على القوائم المالية للمجموعة لعام 

 .فيها خصم العائدات من تلكفة الممتلاكت واآلالت والمعدات.

 39، ومعيار المحاسبة الدولي 9التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  :الثانية المرحلة - المرجعي الفائدة سعر إحالل ،

: تقدم هذه التعديالت 16، والمعيار الدولي للتقرير المالي 4تقرير المالي ، والمعيار الدولي لل7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

ا من المخاطر. ا تقريب   إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير المالي عند إحالل سعر الفائدة المرجعي الحالي بسعر فائدة بديل خالي 

 تشتمل التعديالت على الوسائل العملية التالية:

o كتغيرات مباشرة، اإلحالل يتطلبها التي النقدية التدفقات في التغيرات أو التعاقدية التغيرات اعتبار لبتتط عملية وسيلة 

 .السوق في السائد الفائدة سعر في الحركة يعادل بما المتغير، الفائدة سعر في

o أداة توقف دون التغطية وتوثيق المخصصة المخاطر لتغطية البنوك بين الفائدة سعر إحالل يتطلبها التي بالتغييرات تسمح 

 التغطية

o بسعر أداة تخصيص يتم عندما منفصل بشلك تحديدها يمكن التي المتطلبات تلبية ضرورة من للمنشآت مؤقت إعفاء توفر 

 المخاطر لمكون كتغطية المخاطر من خالي فائدة

 الوسائل استخدام المجموعة تعتزم. للمجموعة الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم على أثر أي التعديالت لهذه يكن لم

 .سريانها حال في المستقبلية الفترات في العملية

تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت جديدة صادرة وغير سارية المفعول بعد، باستثناء التعديالت  لم

 .أعالهوالمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود" كما هو موضح  "الممتلاكت واآلالت 16على معيار المحاسبة الدولي 
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 الفترة خالل الهامة األمور .4

 سانيك تحويل 4-1

ـــ(، 1442 ولىاأل جمادى 20)الموافق  2021 يناير 4 في ستحوذتهـ ا) الزراعية للمغذيات سابك شركة ا سمدة شركة سابق   العربية األ

 تحديد تم. سابك من)"سانيك"(  الزراعية المغذيات الستثمارات سابك لشركة بالاكمل المصدر المال رأس على)"سافكو"(،  (السعودية

يال 4,808,867,778 بمبلغ ســـانيك في األســهم قيمة إجمالي  إصـــدار طريق عن لها المدفوع العوض وســيكون ســعودي، ر

ا 59،368،738 ا سهم  سهم، سعودي ريال 81 بقيمة سابك إلى سافكو في عادي   من سافكو في سابك ملكية زيادة وبالتالي لل

ا النهائي العوض تعديل ســيتم الصــفقة، شــرو  بموجب٪. 50.10 إلى٪ 42.99  دىل والنقد العامل المال رأس مســتويات على اعتماد 

 .سانيك

 .المبقاة األرباح ضمن أثرها إثبات وتم مصالح مزج كمعاملة الصفقة هذه إثبات تم

 :التالي النحو على للصفقة المحاسبي األثر تلخيص يمكن

 
 4,808,868 القيمة العادلة للعوض المحول إلى سافكو

 56,823 اإلقفال تاريخ حتى سانيك في الملكية حقوق حركة

 4,865,691 سافكو إلى المحول العوض صافي

ا: الزيادة في صافي الموجودات  (2,133,444) ناقص 

ا  (1,765,442) المصالح مزج نتيجة قيد عكس: ناقص 

 966,805  األم الشركة لمساهمي الخسارة صافي

 "(19-)"كوفيد المستجد كورونا فيروس تقويم 4-2

ستجد )"كوفيد  شي فيروس كورونا الم سبب تف صين واكفة أنحاء العالم بعد ذلك في 2020 "( منذ مطلع عام19-ت شاره في ال ، وانت

تعطيل األعمال واألنشطة االقتصادية، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وأعلنت منظمة الصحة العالمية تصنيف الفيروس 

ــارمة للســاكن والشــراكت. اقتضــى هذا األمر قيام الشــركة بإعادة النظر في  بالجائحة، مع إصــدار الحكومات ألنظمة وتوجيهات ص

 .2020ديسمبر  31أحاكمها الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات المطبقة على القوائم المالية السنوية للسنة المنتهية في 

 

 عتباراال بعين وأخذت المجموعة، وأعمال عمليات على اللكي األثر بإعادة تقويم اإلدارة قامت، 2021 يونيو 30 في المنتهية الفترة خالل

 والتاكليف اإلنتاج وحجم لمصــانعها التشــغيلية والمعدالت النفط أســعار في التقلبات وأثر االمداد ســالســل على اآلثار مثل عوامل

ا تعتبر والتي لها، المخطط والتحوالت اإلغالق عمليات معظم هيلكة إعادة تمت. المنتجات على والطلب اإلضــافية
 
 التاكليف من جزء

 . الثابتة
 
ناء  الوضــع يســتمر قد. 2021 يونيو 30 في المنتهية للفترة المالية القوائم في تعديالت إجراء يلزم ال التقويم، هذا على وب

صادية الظروف على وأثره 19-بكوفيد المحيط  في المالي ووضعها عملياتها ونتائج المجموعة أعمال على التأثير في العالمية االقت

ــع يزال ال. 2021 عام ــعب من ولذا دمؤك غير الوض ــيؤثر التي الزمنية الفترة بطول اليقين وجه على التنبؤ الص  على 19-كوفيد فيها س

 .المالي ووضعها وعملياتها المجموعة أعمال على 19-لكوفيد المحتمل العام والتأثير المجموعة أعمال
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك()اكفة المبالغ  

 خرىاأل متداولةالغير  موجوداتال .5

 
 كما في 

  2021 يونيو 30

 في كما

 2020 ديسمبر 31
    

 3,326,950  3,931,121  موظفين سلف

 1,863,375  2,460,375 الخيارات حقوق - المالية الموجودات

 2,237,956  2,196,974 ةعالق ذات جهات من مستحقة مبالغ

 1,019,942  836,308 دين أدوات في استثمارات

 781,494  775,577 استثمارية وصناديق ملكية حقوق أدوات في استثمارات

 1,028,753  488,963 مؤجلة ةيضريب موجودات

 772,987  769,600 أخرى

 11,458,918  11,031,457 

 

 خرىاأل متداولةالغير  مطلوباتال .6

 كما في  

 2021 يونيو 30

 في كما 

 2020ديسمبر  31 
    

 2,685,672  3,153,020 آجلة وعقود خيارات - مالية مطلوبات

 1,581,782  1,497,365 مستحقة إلى جهات ذات عالقة   مبالغ

 650,827  711,284 مؤجلة ةيضريب مطلوبات

 891,838  645,602 مخصصات

 275,941  258,585 أخرى

 6,265,856  6,086,060 

 العادلة القيمة قياس .7

ــتثمارات في أدوات حقوق الملكية  ــية لتقويم االس ــتخدمة والمدخالت الرئيس ــف لطرق التقويم المس والموجودات  فيما يلي وص

 :والمطلوبات المالية
 

 الحد للمالحظة القابلة غير الهامة المدخالت التقويم طريقة

 وضريبة العمولة قبل األرباح مضاعف إلى لملكيةا حقوق قيمة  السوق طريقة

 واإلطفاء واالستهالك الدخل

 الدفترية القيمة مضاعف إلى السعر نسبة متوسط 

 اآلجل والعقد البيع خيار 

  :تقييم خيار الشراء 

 الضمنية التقلبات -

 المفترضة األرباح توزيعات -

 الخصم معدل -

 11إلى  8.1 

 

2.9 
 9.5 إلى 8.2

 

 

 ٪35 إلى 25٪

 ٪11.2 إلى 7.7٪

 ٪2.2 إلى 1.3٪

 إلى سعودي ريال 150 الموجودات وصافي للتوزيع القابلة النقدية وشبة النقدية تقدير الموجودات صافي طريقة

 ريال سعودي 262.5

 

لذمم الدائنة قدرت المجموعة بأن القيمة العادلة للذمم المدينة التجارية واالستثمارات قصيرة األجل والنقد واألرصدة لدى البنوك وا

االستحقاق قصيرة األجل لهذه  التجارية والموجودات والمطلوبات المالية األخرى تقارب قيمتها الدفترية إلى حد كبير نظرا  لتواريخ

  األدوات.
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إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(   
 ف ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خال 

 وأرصدتها العالقة ذات الجهات مع المعامالت .8

 فيما يلي بيان المعامالت واألرصدة الهامة مع الجهات ذات العالقة: 

 

 

المبيعات إلى  

الجهات ذات 

  العالقة

 من المشتريات

 ذات الجهات

  العالقة

 المبالغ

 من المستحقة

 ذات الجهات

  العالقة

  المبالغ

 إلى المستحقة

 ذات الجهات

  عالقةال

إلى  قروضال

ذات  جهاتال

  عالقةال

من  قروضال

ذات  جهاتال

 عالقةال
            
 في المنتهية أشهر الستة لفترة 

 2021يونيو  30 

 

 2021 يونيو 30 في كما

 

 2021 يونيو 30 في كما
            

 -  35,135  374,167  36,909  2,147,506  99,737 زميلة شراكت

 مشتركة مشاريع

 -  656,250  5,874,428  2,896,145  11,545,584  6,595,408 *وشراكء

السعودية  أرامكو

 -  -  3,940,651  964,357  10,647,970  4,200,168 لها التابعة والشراكت
 
 

           

 لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 2020يونيو  30 

 

 2020 ديسمبر 31 في كما

 

 2020 ديسمبر 31 في كما
            

 -  35,135  286,056  23,006  1,530,739  65,138 الزميلة الشراكت

 مشتركة مشاريع

 -  684,375  5,057,505  2,912,710  7,268,109  5,299,268 *وشراكء

أرامكو السعودية 

 -  -  3,873,074  754,666  535,683   222,123 والشراكت التابعة لها

 
إنتاج  اتاتفاقيغير متداولة تخص متداولة و ذمم مدينة ودائنة  ،ذات العالقة وإلى الجهاتلمستحقة من المبالغ اتتضمن * 

 مشتركة.المشاريع بعض المن  العمليات المشتركة

 

 :السعودية الحكومة قبل من عليها المسيطر المنشآت لدى واألرصدة المعامالت بيان يلي فيما

 
 الستة لفترة 

 المنتهية أشهر

 في

  2021يونيو  30

لفترة الستة 

 أشهر المنتهية

 في

  2020يونيو  30

لفترة الثالثة 

أشهر المنتهية 

 في

  2021يونيو  30

لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية

 في

 2020يونيو  30
        

 554,088  2,284,681  1,476,820  3,256,105 مشتريات بضاعة وخدمات

 374,620  623,440  661,334  1,241,621 وخدمات بضاعة مبيعات

     

 

   

 
 كما في

  2021يونيو  30

 كما في

 2020 ديسمبر 31
    

 219,804  144,228 السعودية الحكومة قبل من عليها مسيطر منشآت إلى مستحقة مبالغ

 10,174  1,034,768 السعودية الحكومة قبل من عليها مسيطر منشآت من مستحقة مبالغ
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية ئمالقوا حول إيضاحات  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 القطاعية المعلومات .9

 ويتم لمنتجاتها، وفقا  ( بالاكمل مملوك تصنيع)نشا   وحديد استراتيجية عمل وحدات ثالث من المجموعة تتكون اإلدارة، ألغراض

 :بشأنها التقارير ورفع اتقطاع ثالثة في تجميعها

 
 
ا اإلدارة قرار على بناء  المتعلقة والمطلوبات والموجودات والمصاريف الدخل توزيع تم فقد اإلدارة، تقارير في التغيرات مع وتماشي 

 ألسس قا  وف وحديد الزراعية والمغذيات والتخصصات البتروكيماويات عمل وحدات على السابقة السنوات في" العامة"اإلدارة  بقطاع

 بشأنها التقارير رفع يتم التي القطاعات ضمن المجموعة شراكت بين المتداخلة المعامالت اكفة حذف تم. داخليا عليها متفق ثابتة

 .مالئم بشلك

 فيما يلي التفاصيل المالية للقطاعات:

 2021 يونيو 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

 42,419,191 3,510,802 2,478,047 36,430,342 اإليرادات

 (3,566,084) (272,857) (213,823) (3,079,404) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

 10,060,591 63,372 893,506 9,103,713 من العمليات لدخلا 

ميلة الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت ز  

 530,538 - 220,066 310,472 غير تاكملية

 (426,336) - - - صافي تمويل، تاكليف

 214,625 - - - صافي أخرى، إيرادات

 10,379,418    الدخل وضريبة الزاكة قبل الدخل
     

 2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

 24,619,429 1,826,632 1,696,429 21,096,368 اإليرادات

 (4,762,600) (293,778) (204,801) (4,264,021) القيمة في وانخفاض وإطفاء استهالك

 (1,260,372) (581,715) 379,833 (1,058,490) العمليات من الدخل)الخسارة( 

 ت زميلة في نتائج مشاريع مشتركة وشراك الحصة

 (231,720) - (148,240) (83,480) تاكملية غير  

 (340,418) - - - صافي تمويل، تاكليف

 (36,056) - - - صافي أخرى، مصاريف

 (1,868,566)    قبل الزاكة وضريبة الدخل الخسارة
     

 2021 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة  حديد الزراعية ياتالمغذ والتخصصات
     

 79,949,868 6,491,667 4,318,049 69,140,152 اإليرادات

 (7,033,273) (557,955) (409,781) (6,065,537) القيمة في وانخفاض وإطفاء استهالك

 16,981,699 398,012 1,272,591 15,311,096 العمليات من الدخل

 زميلة اكتوشر  مشتركة مشاريع نتائج في الحصة

 696,630 - 271,992 424,638 تاكملية غير

 (502,773) - - - صافي تمويل، تاكليف

 218,318 - - - صافي أخرى، إيرادات

 17,393,874    الدخل وضريبة الزاكة قبل الدخل
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 سعودية ما لم يرد خالف ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت ال 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .9
 

 2020 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة لفترة 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة  حديد الزراعية المغذيات والتخصصات

     

 54,812,574 4,596,365 3,340,708 46,875,501 اإليرادات

 (9,172,271) (594,044) (421,710) (8,156,517) القيمة في وانخفاض وإطفاء استهالك

 (1,319,870) (760,705) 846,891 (1,406,056) العمليات من الدخل)الخسارة( 

 زميلة وشراكت مشتركة مشاريع نتائج في الحصة

 (670,158) - (235,122) (435,036) تاكملية غير

 (657,999) - - - صافي تمويل، تاكليف

 39,499 - - - صافي أخرى، إيرادات

 (2,608,528)    قبل الزاكة وضريبة الدخل الخسارة

     

 2021 يونيو 30 في كما 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات

     

 302,325,189 16,941,443 11,228,411 274,155,335 الموجودات إجمالي

 104,102,613 6,036,106 2,001,932 96,064,575 إجمالي المطلوبات

 

 2020ديسمبر  31كما في   

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

 295,468,550 16,503,756 12,213,908 266,750,886 الموجودات إجمالي

 101,231,425 5,260,101 2,507,673 93,463,651 المطلوبات إجمالي

 

 لإليرادات الجغرافي التوزيع

 

 
 لفترة الثالثة أشهر 

 2021 يونيو 30 في المنتهية
 أشهر الثالثة لفترة 

 2020يونيو  30المنتهية في  
      

 ٪16 3,843,353  ٪18 7,664,192 السعودية العربية المملكة

 ٪20 5,043,759  ٪15 6,211,463 الصين

 ٪24 5,799,464  ٪23 9,602,990 أسيا قارة دول باقي

 ٪23 5,695,153  ٪23 9,831,099 روباأو

 ٪9 2,210,560  ٪8 3,425,939 األمريكيتين

 ٪8 2,027,140  ٪13 5,683,508 أخرى

 42,419,191 100٪  24,619,429 100٪ 
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 ف ذلك()اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خال 

 )تتمة( القطاعية المعلومات .9

 
 لفترة الستة أشهر 

 2021 يونيو 30 في المنتهية
 أشهر الستة لفترة 

 2020يونيو  30المنتهية في  
      

 ٪17 9,063,177  ٪18 14,192,375 السعودية العربية المملكة

 ٪18 9,912,209  ٪15 12,336,246 الصين

 ٪23 12,821,629  ٪22 17,655,986 أسيا قارة دول باقي

 ٪23 12,855,273  ٪23 18,492,088 أوروبا

 ٪9 5,039,481  ٪8 6,361,202 األمريكيتين

 ٪10 5,120,805  ٪14 10,911,971 أخرى

 79,949,868 100٪  54,812,574 100٪ 

 .العمالء تواجد أماكن على تعتمد أعاله اإليرادات معلومات إن

 المؤجلة الضريبية والموجودات المالية الموجودات باستثناء المتداولة غير لموجوداتلالجغرافي  التوزيع

 

 2020 ديسمبر 31 في كما  2021 يونيو 30 في كما 
      

 ٪72 119,736,085  ٪72 117,533,633 السعودية العربية المملكة

 ٪13 22,090,907  ٪13 21,444,943   أوروبا

 ٪13 21,245,323  ٪13 21,999,315 األمريكيتين

 ٪2 2,695,053  ٪2 2,651,272 أسيا

 - 25,352  - 22,570 أخرى

 163,651,733 100٪  165,792,720 100٪ 

 األرباح توزيعات .10

نقدية ( على توزيعات أرباح 2021 إبريل 13هـ )الموافق 1442رمضان  1صادقت الجمعية العامة السنوية، في اجتماعها المنعقد بتاريخ  

 مليار 4,5قدرها  مرحليةريال ســعودي للســهم الواحد(، ويتضــمن ذلك توزيعات أرباح نقدية  3مليار ريال ســعودي )بواقع  9قدرها 

سعودي )بواقع  صف األول لعام  ريال 1,5ريال  سهم الواحد( عن الن ضمن حقوق الملكية. تم إثبات  ،2020سعودي لل والتي تم إثباتها 

 المنتهية للفترة الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم في ســعودي ريال مليار 4,5األرباح المعلنة وقدره المتبقي من توزيعات 

 .2021 يونيو 30 في

بمبلغ  2021عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف األول من عام  سابك(، أعلنت 2021يونيو  22)الموافق هـ 1442 القعدة ذو 11 بتاريخ

ــعودي )بواقع مليار ر  5,25 ــهم الواحد(، والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية األولية الموحدة  1,75يال س ــعودي للس ريال س

 .2021يونيو  30الموجزة للفترة المنتهية في 

   الالحقة األحداث .11

لكاريانت أرباح نقدية من  توزيعات فرنك سويسري( 73,210,384)تعادل ريال سعودي  298,144,934 تحصلت سابك على 2021يوليو  2في 

سعودي 2.85 تمثل توزيعات نقدية بواقع إيه جي، سهم الواحد ريال  سهم الواحد 0,70 )تعادل لل سري لل سوي من  توزيع األرباحم . ت(فرنك 

 .ألسهم لكارينت إيه جي تخفيض القيمة االسميةنتيجة رأس المال  خالل تخفيض

حداث هناك تكن لم اإلدارة، رأي في مة الحقة أ ها يكون أن يمكن 2021 يونيو 30 في المنتهية الفترة منذ ها  على جوهري تأثير ل

 .الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم هذه في موضح هو كما للمجموعة المالي المركز


