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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

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

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

 في تينالمنتهي أشهر والتسعةلفترتي الثالثة  للمجموعــة الموجزة الموحدة وليةاأل المالية القوائم إصــدار علــى الموافقة تمت

ا 2021 سبتمبر 30  .2021 أكتوبر 27 في اإلدارة مجلس لقــرار وفق 

 اإلعداد أسس .2

وفقا  لمعيار  2021 ســبتمبر 30في  أشــهر المنتهيتين والتســعةلفترتي الثالثة هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة  أعدت

سبة الدولي ) سعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من 34المحا ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية ال

 الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.  

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

 .2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة للمجموعة السنوية الموحدة المالية القوائم مع جنب إلى جنبا   تقرأ 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

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

 .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  ”16التطبيق المبكر للتعديالت على معيار المحاسبة الدولي

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

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

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

حيث لم يتم تشغيل  2020ليس هناك أي أثر على القوائم المالية للمجموعة في السنة المالية المنشأة بتطبيق التعديل ألول مرة. 

 أي مشاريع تم فيها خصم عائدات 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 4، والمعيار الدولي للتقرير المالي 7والمعيار الدولي للتقرير المالي 

ا من المخاطر. إعفاءات مؤقتة تعالج اآلثار على التقرير الما ا تقريب  لي 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 تتطلب 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

 .أعاله"الممتلاكت واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود" كما هو موضح  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 األولى 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  لدى 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 عام 19-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 أل نظمة وتوجيهات ص

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

 

بإعادة ت2021ســبتمبر  30خالل الفترة المنتهية في  قويم األثر اللكي على عمليات وأعمال المجموعة، وأخذت بعين ، قامت اإلدارة 

ــانعها وحجم اإلنتاج  ــغيلية لمص ــعار النفع والمعدالت التش ــل االمداد وأثر التقلبات في أس ــالس االعتبار عوامل مثل اآلثار على س

ضافية والطلب على المنتجات. تمت إعادة هيلكة معظم عمليات اإلغالق والتحوالت ا من  والتاكليف اإل
 
المخطع لها، والتي تعتبر جزء

 على هذا التقويم، ال يلزم إجراء تعديالت في القوائم المالية للفترة المنتهية في 
 
ــبتمبر  30التاكليف الثابتة. وبناء ــتمر 2021س . قد يس

ــع المحيع بكوفيد ــادية العالمية في التأثير على أعمال المجموعة ونتائ 19-الوض ــعها وأثره على الظروف االقتص ج عملياتها ووض

-. ال يزال الوضع غير مؤكد ولذا من الصعب التنبؤ على وجه اليقين بطول الفترة الزمنية التي سيؤثر فيها كوفيد2021المالي في عام 

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

 خرىاأل متداولةالغير  موجوداتال .5

 
 كما في 

  2021 سبتمبر 30

 في كما

 2020 ديسمبر 31
    

 3,326,950  4,655,471  موظفين سلف

 1,863,375  2,467,500 الخيارات حقوق - المالية الموجودات

 2,237,956  2,163,564 عالقة ذات جهات من مستحقة مبالغ

 1,019,942  765,894 دين أدوات في استثمارات

 781,494  732,395 استثمارية وصناديق ملكية حقوق أدوات في استثمارات

 1,028,753  493,680 مؤجلة ةيضريب موجودات

 772,987  767,293 أخرى

 12,045,797  11,031,457 

 

 خرىاأل متداولةالغير  مطلوباتال .6

 كما في  

 2021 سبتمبر 30

 في كما 

 2020ديسمبر  31 
    

 2,685,672  3,212,452 آجلة وعقود خيارات - مالية مطلوبات

 1,581,782  1,454,061 مستحقة إلى جهات ذات عالقة   مبالغ

 650,827  728,469 مؤجلة ةيضريب مطلوبات

 891,838  577,774 مخصصات

 275,941  248,737 أخرى

 6,221,493  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 الملكية حقوق قيمة  السوق طريقة

 واإلطفاء واالستهالك الدخل

 الدفترية القيمة مضاعف إلى السعر نسبة متوسع 

 اآلجل والعقد البيع خيار 

  :تقييم خيار الشراء 

 الضمنية التقلبات -

 المفترضة األرباح توزيعات -

 الخصم معدل -

 11إلى  8.1 

 

2.9 
 9.7 إلى 7.4

 

 

 ٪35 إلى 25٪

 ٪11.2 إلى 7.7٪

 ٪2.2 إلى 1.4٪

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

 ريال سعودي 262.5

 

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

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(   
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 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

  العالقة

إلى  قروضال

ذات  جهاتال

  عالقةال

من  قروضال

ذات  جهاتال

 عالقةال
            
 في المنتهية أشهر التسعة لفترة 

 2021 سبتمبر 30 

 

 2021 سبتمبر 30 في كما

 

 2021 سبتمبر 30 في كما
            

 -  35,135  378,208  25,214  3,399,318  133,977 زميلة شراكت

 مشتركة مشاريع

 -  637,500  5,843,255  3,158,719  17,529,021  11,045,793 *وشراكء

السعودية  أرامكو

 التابعة والشراكت

 -  -  5,176,641  488,030  20,340,524  6,802,544  **لها
 
 

           

ة أشهر المنتهية سعتاللفترة  

 2020 سبتمبر 30في 

 

 2020 ديسمبر 31 في كما

 

 2020 ديسمبر 31 في كما
            

 -  35,135  286,056  23,006  2,420,472  97,093 زميلة شراكت

 مشتركة مشاريع

 -  684,375  5,057,505  2,912,710  11,448,439  8,081,708 *وشراكء

أرامكو السعودية 

 والشراكت التابعة لها

 -  -  3,873,074  754,666  4,595,460  1,426,411 (يونيو 16 من اعتبارا)

 
تتضمن المبالغ المستحقة من وإلى الجهات ذات العالقة، ذمم مدينة ودائنة متداولة وغير متداولة تخص اتفاقيات إنتاج  * 

 العمليات المشتركة من بعض المشاريع المشتركة. 

 

بتسويق  ، أبرمت سابك وأرامكو السعودية اتفاقية إطارية، بموجبها تقوم سابك2021سبتمبر  30خالل الربع المنتهي في  **

منتجات البتروكيماويات والبوليمرات لبعض الشراكت التابعة ألرامكو السعودية. يتم اإلفصاح عن معامالت الشراء والبيع لهذه 

 االتفاقيات كمعامالت مع جهات ذات عالقة.
 

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

 التسعة لفترة 

 المنتهية أشهر

 في

  2021 سبتمبر 30

 التسعةلفترة 

 أشهر المنتهية

 في

  2020 سبتمبر 30

لفترة الثالثة 

أشهر المنتهية 

 في

  2021 سبتمبر 30

لفترة الثالثة أشهر 

 المنتهية

 في

 2020 سبتمبر 30
        

 3,004,961  1,068,996  4,481,781  4,325,101 مشتريات بضاعة وخدمات

 143,992  923,718  805,326  2,165,339 وخدمات بضاعة مبيعات

 

    

 

   

 
 كما في

  2021 سبتمبر 30

 كما في

 2020 ديسمبر 31
    

 219,804  55,367 السعودية الحكومة قبل من عليها مسيطر منشآت إلى مستحقة مبالغ

 10,174  626,996 السعودية الحكومة قبل من عليها مسيطر منشآت من مستحقة مبالغ
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم 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 قطاعات ثالثة في تجميعها

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

 ألسس وفقا   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 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

 43,697,916 3,099,557 2,742,030 37,856,329 اإليرادات

 (3,494,389) (277,022) (224,204) (2,993,163) استهالك وإطفاء وانخفاض في القيمة 

 7,703,442 (42,998) 1,151,228 6,595,212 من العمليات)الخسارة(  لدخلا 

الحصة في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت زميلة  

 723,544 - 157,528  566,016 غير تاكملية

 (489,317) - - - صافي تمويل، تاكليف

 294,296 - - - صافي أخرى، إيرادات

 8,231,965    الدخل وضريبة الزاكة قبل الدخل
     

 2020 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

 29,295,071 2,397,447 1,742,846 25,154,778 اإليرادات

 (3,562,107) (275,893) (204,784) (3,081,430) القيمة في وانخفاض وإطفاء استهالك

 2,103,471 (419,767) 471,686 2,051,552 )الخسارة( من العملياتالدخل 

 في نتائج مشاريع مشتركة وشراكت زميلة  الحصة

 503,366 - 103,450 399,916 تاكملية غير  

 (209,239) - - - صافي تمويل، تاكليف

 32,197 - - - صافي أخرى، إيرادات

 2,429,795    قبل الزاكة وضريبة الدخل الدخل
     

 2021 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة  حديد الزراعية المغذيات والتخصصات
     

 123,647,784 9,591,356 7,060,080 106,996,348 اإليرادات

 (10,527,662) (834,975) (633,985) (9,058,702) القيمة في وانخفاض وإطفاء استهالك

 24,685,141 355,789 2,423,819 21,905,533 العمليات من الدخل

 زميلة وشراكت مشتركة مشاريع نتائج في الحصة

 1,420,174 - 429,520 990,654 تاكملية غير

 (992,090) - - - صافي تمويل، تاكليف

 512,614 - - - صافي أخرى، إيرادات

 25,625,839    الدخل وضريبة الزاكة قبل الدخل
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 
 )تتمة( القطاعية المعلومات .9
 

 2020 سبتمبر 30 في المنتهية أشهر التسعة لفترة 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة  حديد الزراعية المغذيات والتخصصات

     

 84,107,645 6,993,812 5,083,554 72,030,279 اإليرادات

 (12,734,378) (869,937) (626,494) (11,237,947) القيمة في وانخفاض وإطفاء استهالك

 783,601 (1,180,472) 1,318,577 645,496 الدخل )الخسارة( من العمليات

 زميلة وشراكت مشتركة مشاريع نتائج في الحصة

 (166,792) - (131,672) (35,120) تاكملية غير

 (867,238) - - - صافي تمويل، تاكليف

 71,696 - - - صافي أخرى، إيرادات

 (178,733)    قبل الزاكة وضريبة الدخل الخسارة

     

 2021 سبتمبر 30 في كما 

 
 البتروكيماويات

 الموحدة حديد الزراعية المغذيات والتخصصات

     

 312,009,187 18,017,975 11,625,626 282,365,586 الموجودات إجمالي

 108,458,899 5,663,164 2,146,380 100,649,355 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 سبتمبر 30 في المنتهية
 أشهر الثالثة لفترة 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  
      

 ٪16 4,724,461  ٪17 7,382,346 السعودية العربية المملكة

 ٪20 5,942,460  ٪22 9,669,104 الصين

 ٪25 7,148,696  ٪23 10,249,555 أسيا قارة دول باقي

 ٪23 6,559,724  ٪21 9,124,682 أوروبا

 ٪9 2,752,748  ٪9 3,883,685 األمريكيتين

 ٪7 2,166,982  ٪8 3,388,544 أخرى

 43,697,916 100٪  29,295,071 100٪ 
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)تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات  
 )اكفة المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يرد خالف ذلك( 

 )تتمة( القطاعية المعلومات .9

 
 أشهر التسعةلفترة  

 2021 سبتمبر 30 في المنتهية
 أشهر التسعة لفترة 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  
      

 ٪16 13,787,638  ٪16 19,638,729 السعودية العربية المملكة

 ٪19 15,854,669  ٪24 30,166,412 الصين

 ٪24 19,970,325  ٪22 27,274,216 أسيا قارة دول باقي

 ٪23 19,414,997  ٪21 25,742,898 أوروبا

 ٪9 7,792,229  ٪9 10,628,638 األمريكيتين

 ٪9 7,287,787  ٪8 10,196,891 أخرى

 123,647,784 100٪  84,107,645 100٪ 

 .العمالء تواجد أماكن على تعتمد أعاله اإليرادات معلومات إن

 المؤجلة الضريبية والموجودات المالية الموجودات باستثناء المتداولة غير للموجوداتالجغرافي  التوزيع

 

 2020 ديسمبر 31 في كما  2021 سبتمبر 30 في كما 
      

 ٪72 119,736,085  ٪72 116,309,397 السعودية العربية المملكة

 ٪13 22,090,907  ٪13 20,336,464 أوروبا

 ٪13 21,245,323  ٪13 21,484,500 األمريكيتين

 ٪2 2,695,053  ٪2 3,670,620 أسيا

 - 25,352  - 491,418 أخرى

 162,292,399 100٪  165,792,720 100٪ 

 األرباح توزيعات .10

( على توزيعات أرباح نقدية 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 4,5المتبقي من توزيعات األرباح المعلنة وقدره 

 .2021 سبتمبر 30 في

ــــ 1442 القعدة ذو 12 بتاريخ ــابك(، أعلنت 2021يونيو  22)الموافق هـ  2021عن توزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصــف األول من عام  س

ريال ســعودي للســهم الواحد(، والتي تم إثباتها في هذه القوائم المالية األولية  1,75مليار ريال ســعودي )بواقع  5,25بمبلغ 

 .2021 سبتمبر 30الموحدة الموجزة للفترة المنتهية في 

   الالحقة األحداث .11

 على جوهري تأثير لها يكون أن يمكن 2021 ســبتمبر 30 في المنتهية الفترة منذ هامة الحقة أحداث هناك تكن لم اإلدارة، رأي في

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


