
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف 

 )شركة مساهمة سعودية(
 المملكة العربيـة السعوديــــة – الرياض

 

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير المدققة(
 المستقل الحسابات مراجع فحص وتقرير

 م2021يونيو  30لفترتى الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
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 مساهمة سعودية(شـركـة )

 القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير المدققة(
 م2021يونيو  30الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحـــة فهرسال

   
 - الموحدة المختصرة األوليةفحص القوائم المالية  عنمراجع الحسابات المستقل تقرير  -

 
 

 1 م2021 يونيو 30 كمـا في  األولية الموحدة المختصرة قائمة المركـز المالي -
  

  ااَلخر األولية الموحدة المختصرة الدخل الشاملالربح أو الخسارة و قائمـــة   -
 م2021يونيو  30الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي   
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 التغيرات فى حقوق الملكية األولية الموحدة المختصرةقائمـــة  -
 م2021يونيو  30في  ةالستة أشهر المنتهية لفتر    
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 األولية الموحدة المختصرة قائمــة التدفـقات النقــدية -
 م2021يونيو  30في  ةالستة أشهر المنتهي ةلفتر    
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 الموحدة المختصرة األولية إيضاحات حول القوائم الماليـة -
 م2021يونيو  30الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  لفترتي   
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 (مساهمة سعودية) شركة -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة

 م2021يونيو  30لفترتى الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 (لو يذكر غير كلت )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 :نبذة عن الشركة -1
مســجلة فــى للمملكــة للعربمــة للســعودية ( هــ  شــركة مســاهمة ســعودية "لل ــركة")  اــبم  مــولد لل ع  ــة ملل غلمــ شــركة  1-1

هـــــ للمولفــــق      1411كم للوجــــة  4ب ــــا يض صــــاد  فــــى مميبــــة للريــــاض  1010084155لموجــــو ســــجق  جــــا ى  اــــو 
   هـــ للمولفــق1411شــولً  17للاــاد  ب ــا يض  851م.  أسســا لل ــركة لموجــو للقــرل  للــو ل ي  اــو 1991ونيــو ي 17
 .م1991يونيو  12هـ للمولفق 1411كم للقعمع  29ب ا يض  953م ، مللقرل  للو ل ي  او 1991مايو  2

 

 :  ملًم لل ركة لعمالها ف   1-2
نســا للمبســوجات مــ  للديــوط للاــبالمة كالبـــايلون ، اــ  م قاــيق أغطمــة لةالت مللماــاأل  ، صــباعة للمالســـ مت 

ملل ولمس ر .... إلض( صباعة للواميات م   )للبايلون )لللملأل ( ف  أشلالها للملمة ، صباعة للديوط للابالمة ي مق 
       ، للاــــاد  فــــى  ــــا يض 1001009549لللــــملأل  ، صــــباعة للكمــــاس مــــ  لللــــملأل  لموجــــو  ــــرخم  صــــباعى  اــــو 

 م.2019س  م ر  29ه للمولفق 1441صقر  29
 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة تمارس كما -

 النشاط مكان اإلصدارتاريخ و  رقم السجل الفرعي اسم الفرع
فــــــرع شــــــركة  اــــــبم  مــــــولد لل ع  ــــــة 

   ملل غلم 
 مقامالت لل  ييم ملل با  ه للرياض 1438ش مان سبة  11 1010608121

 

 ديسم ر م  نقس للسبة. 31  مأ للسبة للمالمة فى للمً م  يباير م  كق سبة م ب هى فى  1-3
 

 للمملكـة -للريـاض   7306م ـمه  اـو  –للمبطقـة للاـبالمة للثانمـة  –7305 :فـ  لل ـركة للرألمسـ  للمركـم يقـ  1-4
 2483للرياض   14335 :ب.ص للسعودية للعربمة

 

للمرفقــــة للقــــولألو للمالمــــة ل ــــركة  اــــبم  مــــولد لل ع  ــــة ملل غلمــــ   للمد اــــرع   اــــم  للقــــولألو للمالمــــة للملمــــة للمو ــــمع 1-5
 يـــق  قـــوم للمجموعـــة  ي  لالمجموعـــة( ـــمج مع ا)"لل ـــركة"( أم )لل ـــركة للم( مشـــرك ها لل العـــة للمولمـــة )ي ـــا  إليهمـــ

لمـمط  ل لق جماعى إن اح م سويق للكماس للمبسوجة م  لل ول  برمبلي  للمـمط  فـ  دلخـق مخـا ح للمملكـة مغيـر ل
م  لل ول  ليثيلي  مدقف للكثافة مأكماس ك يرع للوجو مأشرلة م  ولت لالسـ ملمة مأكمـاس شـملمة ل ع  ـة للداـرملت 

م إعادع  ممير مدلقـات للمالسـ مت ،  ممقـامالت مللقولكه م مالت مبسوجة م  لل ول  برمبلي  م لطانات لل ول  ليثيلي  
لل ول  فيبيـق كلو يـم ملل ـول    ـرل فلـو م ن اح م سويق للنسجة لل قبمة للمغطاع لمولد م  لاتاافة إلى إ ا لل  ييم ملل ب

 -لألعاد ممقاسات مد لقة: إثيلي  ملل ولى يو يثي  مللسيلملون ملالكريلمت
 

 نسبة الملكية  
يونيو  30 بلد التأسيس  إسم الشركة

 م1202
 ديسمبر 31
 م0202

يونيو  30
 م2020

 %100 %100 %100 للمملكة للعربمة للسعودية للاباعةشركة فمت 
 

 

فــ  اــ  م قاــيق للدمــام مللشــرعة ، اــ  م قاــيق للمطــا لت مأغطمــة م مــا س لل ــركة لل العــة ن ــالها للم مثــق 
للســــما لت مللثــــات ، اــــ  م قاــــيق أغطمــــة لةالت مللماــــاأل  ، صــــباعة للكمــــاس مللعــــالم مللرليــــات ملل ماســــ  

للاـاد  مـ  مميبـة  1010468446 لموجـو للسـجق لل جـا ي للرألمسـ   اـو للماـبوعة مـ  للقمـا ملل بملت....إلض 
 .م2017ما س  1ه للمولفق 1438جماد للثان   2للرياض ب ا يض 
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 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة التابعة تمارس كما -
 

تاريخ و مكان  رقم السجل الفرعي اسم الفرع
 النشاط اإلصدار

  جمــــــــــــاد للثـــــــــــــان 13 1010468794  شركة فمت للاباعةماب  
 للرياض  -ه 1438

صــــــــــــب  للمبســــــــــــوجات للجــــــــــــاهمع لإســــــــــــ ثبا  
 .1392 مم للب اط  -للمل وسات 

 لل و يــم لل جــا عشــركة ملــام  
   مللمقامالت

  بمــــــــــــــ  للخــــــــــــــر 11 1010499598
 للرياض  -ه 1440

لل مــ  لال جمألــة للمبســوجات ملالام ــة لأنولعهــا 
للســــــ األر، لل مــــــ   للمل وســــــات( ي ــــــمق)غيــــــر 

 لال جمألة للدمام.
شــركة ملــام  للغربمــة للدمـــام 

  شركة شد  مل م
 ماــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  27 4030381209

  جمه -ه 1441
لل مــ  لال جمألــة للمبســوجات ملالام ــة لأنولعهــا 
للمل وســــــــــة، لل مــــــــــ  لال جمألــــــــــة للمبســــــــــوجات 
ملالام ـــة لأنولعهـــا )غيـــر للمل وســـات( ي ـــمق 

 لال جمألة للدمام.للس األر، لل م  
للدمـــام  للـــممامشـــركة ملـــام  

  شركة شد  مل م
ه 1442  جــــــــــو 17 2050143023

  للممام -
لل مــ  لال جمألــة للمبســوجات ملالام ــة لأنولعهــا 
للمل وســــــــــة، لل مــــــــــ  لال جمألــــــــــة للمبســــــــــوجات 
 ملالام ـــة لأنولعهـــا )غيـــر للمل وســـات( ي ـــمق

 للس األر، لل م  لال جمألة للدمام.
للدمــام  للقاــموشــركة ملــام  

  شركة شد  مل م
ه 1442  جــــــــــو 17 1131311975

 بريمع -
لل مــ  لال جمألــة للمبســوجات ملالام ــة لأنولعهــا 
للمل وســــــــــة، لل مــــــــــ  لال جمألــــــــــة للمبســــــــــوجات 
 ملالام ـــة لأنولعهـــا )غيـــر للمل وســـات( ي ـــمق

 للس األر، لل م  لال جمألة للدمام.
 

 أساس إعداد القوائم المالية:   -2
 المعايير المحاسبية المطبقة   2-1

 34 اـو  للـمملىللمواسـمة م مـا  مد اـرع للمرفقـة للمجموعـة مفقـار لللملمـة للمو ـمع لل و إعملد هذه للقولألو للمالمة  -
للمع مم ف  للمملكة للعربمة للسعودية مللمعايير ملتصمل لت للخـرى للمع مـمع مـ  للهي ـة  للمل (للمال  ل قرير )ل

 مع للمد ارع جبمار للـى جبـو مـ  ميجو ارل ع هذه للقولألو للمالمة للملمة للمو  .لمواس ي ل لجعي  مللمر  للسعودية
 .م2020ديسم ر  31فى خر اولألو مالمة مو مع سبوية كما آ

ال   اـم  هـذه للقــولألو للمالمـة جممــ  للمعلومـات للمطلوبـة تعــملد مجموعـة كاملــة مـ  للقـولألو للمالمــة للمعـمه مفقــار  -
، ملكــ   ــو إد لح للسماســات للمواســ مة ملتياــا ات لل قســيرية للموــمدع ل قســير  للمعــايير للمملمــة لل قريــر للمــالى

خــر اــولألو مالمــة ى مللدل  للمــالى للمجموعــة مبــذ آلل ــملت مللمعــامالت للهامــة لقهــو لل غيــرلت فــى للمركــم للمــال
 مؤشـرلر  لالاـرم ع سـامل م2021يونيـو 30فـ   ةمـلمب رأشـرر ل للسـ ة، لاتاـافة للـى كلـت، فـإن ن ـاألا ف ـرع سبوية

   .م2021 ديسم ر 31ف   ةم وا را للسبة للمب ر مل يب األا لل   لل
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 :أساس القياسالعرف المحاسبى /  2-2

معلـى  للملمة للمو مع للمد ارع لإس دملم م مأ لتس وقا  للمواس ى ممقهـوم لتسـ مرل يةللقولألو للمـالمة  هذه  و إعملد
 :للمو مع للول دع ف  ااألمة للمركم للمال  ةمما عمل لل بود للرامة لل ال أساس لل كلقة لل ا يدمة ،

م مع لتأل مان ل ملمات للمس ق لمة لاس دملم لريقة لالقممة للوالمة لإل بهاع رل  ي و لتل ملمات للمباف  للمومدع إ -
 . للم واعة

 لتس ثما لت لالقممة للعادلة م  خالً للربح أم للدسا ع.  -
 

 : العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 مجموعـةلل للوظمفمـة للعملـة يمثـق للـذي للسـعودي لالريـاً ـمع للمد اـرع و للملمـة للم للمالمـة للقـولألو هـذه عـرض  ـو
 .كلت خال  يذكر لو ما ،للعرض عملة مكذلت

 

 : القوائم المالية األولية الموحدة المختصرةأساس توحيد  2-4
، ااألمـة للـربح لم للمد اـرععلى ااألمة للمركم للمال  للملمـة للمو ـمع  للمد ارع   مق للقولألو للمالمة للملمة للمو مع 

ـــة للمو ـــمع  ـــمخق لل ـــامق لةخـــر للملم ـــة للمو ـــمع  للمد اـــرعللدســـا ع ملل ـــة للملم ـــرلت فـــ   قـــو  للملكم ، ااألمـــة لل غي
مكذلت لتياا ات  وً للقولألو للمالمـة للملمـة للمو ـمع  للمو مع للمد ارع مااألمة لل مفقات للبقمية للملمة  للمد ارع
فــ   من ـاألا أعمـاً لل ــركة مشـرك ها لل العـة كمــا هـو م ـي  مإل ملمــات أصـًوللمجموعـة،  يـق   ــ مق علـى  للمد اـرع

 معار لالمجموعة. ا(. لل ركة مشرك ها لل العة ي ا  إليهم1إيااح  او )
لل ركات لل العة ه  لل ركات لل    سمطر عليها للمجموعة.  سـمطر للمجموعـة علـى لل ـركة عبـمما يلـون لهـا للوـق 
ف  لتيرلدلت للم غيرع ن مجة م ا ك ها لال ركة مام  ها علـى لل ـأثير علـى هـذه لتيـرلدلت مـ  خـالً  ولمهـا لال ـركة. 

 للمجموعة عليها ملوي  لل واف ع  مما سة  لت للسمطرع. ع ما لر م   ا يض سمطرعإ ي و  و يم لل ركات لل العة 
سـ وولك. يـ و  قاس للواة غير للمسـمطرع ببسـمة  اـ ها مـ  صـاف  موجـودلت لل ـركة للمسـمطر عليهـا فـ   ـا يض لت

غير للمملوكة م  ا ق للمجموعة، مي و إظها ها ك بم مس قق  للصًوم للدساألر مصاف  أ باح عرض للواة ف  لل
مام   قو  للملكمة ف  ااألمة للمركـم للمـال  للملمـة للمو ـمع  للمد ارعم للدسا ع للملمة للمو مع أة للربح ف  ااألم

 .للمد ارع
ي و لس معاد كق م  للمعامالت مكذلت لل صمع ملل باح مللدساألر غيـر للموققـة للبا جـة عـ  للمعـامالت بـي  شـركات 

 ركات لل العـة عبـم للاـرم ع لاـمان  ولفقهـا مـ  للسماسـات للم معـة مـ  للمجموعة. ي و  عميق للسماسات للمواس مة لل
 ا ق للمجموعة.  عم لل ركة ملل ركة لل العة لها اولألمها للمالمة لبقس للق رع.

 
 الهامة المحاسبية السياسات -3

 والتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير  3-1
يبــاير  1كلــت فــإن عــمدلر مــ  لل عــميالت علــى للمعــايير ســا ية إع مــا لر مــ  ال يوجــم معــايير جميــمع  ــو إصــمل ها ممــ   -

م ملل ى  و شر ها فى للقولألو للمالمة للسبوية ملك  لمس لها أثـر جـوهرى علـى للقـولألو للمالمـة للملمـة للمو ـمع 2021
 للمد ارع للمجموعة.

 

 السياسات المحاسبية المطبقة 3-2
  ماشـــى مـــ   لـــت للسماســـات للمد اـــرع إن للسماســـات للمواســـ مة للم معـــة فـــ  إعـــملد للقـــولألو للمالمـــة للملمـــة للمو ـــمع 

 .م2020ديسم ر  31ع  للسبة للمالمة للمب همة ف   للمجموعةللم معة ف  إعملد للقولألو للمالمة للسبوية للمو مع 
 



 (مساهمة سعودية) شركة -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة

 م2021يونيو  30لفترتى الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 (لو يذكر غير كلت )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
ودلت ي طلو إعملد للقولألو للمالمة م  لتدل ع عمق أ لام م قميرلت ملف رلاات  ؤثر على ممالغ لتيرلدلت مللمارمفات مللموج

. إال أن عـمم لل أكــم ل ـأن هــذه فاـاح عـ  للمطلوبــات للمو ملـة كمــا فـ   ـا يض لل قريــر للمـال مللمطلوبـات للماـرح عبهــا ملت
لــى ن ــاألا اــم   طلــو  عــميالر جوهريــار علــى للقممــة للمف ريــة للموجــودلت أم للمطلوبــات إ رلاــات ملل قــميرلت يملــ  أن يــؤدي فلت

 لل   س  أثر ف  للق رلت للمس ق لمة.
لـى للد ـرع معولمـق أخـرى مد لقـة يع قـم أنهـا معقولـة فـ  ظـق للظـرم  للموجـودع م سـ دمم إف رلاـات  س بم هذه لل قميرلت ملت

أخــرى.  ــ و مرلجعــة لل قــميرلت  ولــو علــى للقــمو للمف ريــة للموجــودلت مللمطلوبــات لل ــ  ياــعو للواــوً عليهــا مــ  ماــاد لل
م ألل ـ  يـ و فيهـا مرلجعـة لل قـميرلت ف رلاات للساسمة ل لق م ولصق. ي و  سجيق مرلجعة لل قميرلت للمواس مة ف  للق رع ملت

 كل كانا لل قميرلت للم غيرع  ؤثر على للق رلت للوالمة مللمس ق لمة.إ ع للمرلجعة مللق رلت للمس ق لمةف  ف ر 
 ف رلاات للمواس مة للهامة لل   لها  أثير جوهري على للقولألو للمالمة كاة  : و بمان لل لام ملل قميرلت ملت

 

 األحكام: 4-1
 ستيفاء التزامات األداء إ

ل ملمـات للدل  علـى مـمى للواـا إعمال  ل وميم ما إكل  و لسـ مقا   قيمو كق عقم م  عقودها م  لل مجموعةيجو على لل
 قاقمـات إب قيـمو كلـت ببـا  علـى  مجموعـةم ف  ماا مومد مـ  أجـق  وميـم للطريقـة للمالألمـة تد لح لتيـرلدلت. اامـا للأ

  لام للنظمة مللقولني  كلت للالة.أبرم ها م  للعمال  م أرل  لل   لل م  ملل 
 

 تحديد أسعار المعامالت 
 وميم أسعا  للمعامالت فمما ي علق للق عقم م  عقودها م  للعمال . معبم عمق مثق هذل  مجموعةيجو على لل
ب قيمو  أثير أي ثم  م غير ف  للعقم ن مجة للداومات أم للغرلمات، ممجود أي عبار  مويل   مجموعةللولو،  قوم لل

 ف  للعقم. ثم  غير نقميي أم جوهري ف  للعقم 
 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد 
ااما للمجموعة لمرلجعة للمااد  للرألمسمة ل قميرلت عمم لل أكم لل ى  و للك ف عبها فى للقولألو للمالمة للمو مع 

( .  ع قم لتدل ع أنه لدال  للدساألر لتأل مانمة للم واعة للموجودلت 19 –للخيرع على خلفمة مبا  كو منا )كوفيم 
للمالمة ، فإن خسا ع إندقاض قممة للموجودلت غير للمالمة مجمم  للمااد  ل قميرلت عمم لل أكم للخرى  ظق مماثلة 

رلقمة للوا  مس بعلس أى ل لت لل ى  و لتفااح عبها فى للقولألو للمالمة للمو مع للسبوية. س س مر لتدل ع فى م
 .(24إيااح ) –  غييرلت مطلوبة فى ف رع إعملد لل قا ير للمس ق لمة

 

 :فتراضاتالتقديرات واإل 4-2
 برامج المنافع المحددة 

ك ــول ي ك ول يــة. ي اــم  لل قيــمو لتإل ــملم لاســ دملم  قيممــات بــاف  للموــمدع مللقممــة للوالمــة لإليــ و  وميــم  كلقــة بــرلما للم
ف رلاات للم بوعـة لل ـ   د لـف عـ  لل طـو لت للقعلمـة فـ  للمسـ ق ق. مهـذل ي اـم   وميـم معـمالت تللعميم م  لما  

للداو م يادع للرمل و ف  للمس ق ق ممعمً للوفمات ممعمً  ركة  وظم  للموظقي . ن مجـة لل عقيـملت للداصـة لعملمـة 
ف رلاـات. هـذه لتمدع يم ـا  لوساسـمة عالمـة  جـاه لل غيـرلت فـ  ل ـملم للمبـاف  للموـإيمو مل مع ه للطويلة للجق، فـإن لل ق

ف رلاــات فــ   ــا يض لل قريــر للمــال . إن معـايير للقمــاس للكثــر عراــة لل غييــر هــ  معــمً للداــو يـ و فوــ  جممــ  لت
ت لل ـركات مللميادع للمس ق لمة للرمل و. عبم  وميم معمً للداو للمالألو،  ع مـم لتدل ع علـى للعاألـم للسـوا  علـى سـبمل

للعالمة للجودع.  ع مم  يادلت للرمل و للمسـ ق لمة علـى معـمالت لل اـدو للمسـ ق لمة مللامممـة ملل رقمـة مللعـرض مللطلـو 
قرل لت سـ إلداصـة لالـممً للموـمدع. اـم   غيـر لـى جـملمً للوفمـات للم ا ـة ملإو  لل وظم . يس بم معـمً للوفمـات ف  س

 لل غيرلت للسلانمة.س جالة إجملمً للوفمات على ف رلت 



 (مساهمة سعودية) شركة -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة

 م2021يونيو  30لفترتى الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
 (لو يذكر غير كلت )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
جاً ي طلو لس دملم إن قماس مدا  خساألر لتأل مان للم واعة للموجودلت للمالمة للمقاسة لال كلقة للمطقأع هو م

 ف رلاات هامة  وً للظرم  لتا اادية للمس ق لمة مللسلوك لتأل مان .إنماكح معقمع م 
 -ف   ط يق للم طلمات للمواس مة لقماس خساألر لتأل مان للم واعة مثق : للمطلوبة أياار هباك عمد م  لل لام للهامة 

 . وميم معايير للميادع للك يرع ف  مدالر لتأل مان -1
 .إخ ما  للبماكح للمباسمة ملتف رلاات لقماس للدساألر لتأل مانمة للم واعة -2
إأل مانمة  خساألر  م   بها  ير مط مما للمب جات/للسول   أنولع  م   نوع  لكق  للمس ق لمة  لل او لت  نس    م ن   إن ا  -3

 م واعة.
 إن ا  مجموعة م  للموجودلت للمالمة للمماثلة لغرلض قماس للدساألر لتأل مانمة للم واعة. -4

 لإثمات مدا  للدساألر لتأل مانمة للم واعة لألدملت للمالمة لل   ي و قماسها لال كلقة للمطقأع. مجموعة قوم لل
لقماس مدا  للدساألر لم لغ يسامي للدساألر لتأل مانمة للم واعة على ممى للعمر لتف رلا  لألدلع  مجموعة قوم لل

   :للمالمة لإس ثبا 
 شهرل. 12للدملت للمالمة لل المة ملل   ي و قماس مدا  خساألر لتأل مان للم واعة لها على ممى  -
ـــة لل - ـــة كلت للمدـــالر لتأل مانم ـــا  للموجـــودلت للمالم ـــ  فيهـــا م  يض لل قريـــرمبدقاـــة فـــ    ـــو  ر ق ـــة لل ـــ  ل للدملت للمالم

 للمدالر لتأل مانمة ل لق جوهري مبذ لتثمات للمل  لها.
 

 عمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األ
للخـذ  ر لعـمسـ هالك. يـ و  وميـم هـذل لل قـميرية للمم لكات مللمعملت لوساب لتللعما  لتن اجمة لل قمي مجموعة ومد لل
  لتن اجمــة لل قميريــة دل ع لقوــ  للعمــام للصــق ملل لــف للط معــ ،  قــوم لتع مــا  للمــمع للم واــ  فيهــا لســ دملفــ  لت

ا اــادية مــ  هــذه بمــوكح للم واــ  للمبــاف  لتللالك مــ  ســ ها لل أكــم مــ   ولفــق لريقــة ممــمع لتســ هالك دم يــملريقــة لت
 للموجودلت.

 (.مجمت إن) مللمس ق لمة للوالمة للق رلت ف  س هالكلت م مار  ف  لل غيرلت  عميق مي و
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 
مة ف  كل كان هباك مؤشرلت على لندقاض قممة للموجودلت غير للمالإب ا يض كق  قرير مال  ب قيمو ما  مجموعة قوم لل

ندقاض للقممة ف   اً مجود مؤشرلت على عمم إ وميم خ ما  للموجودلت غير للمالمة لإ ا يض كق  قرير مال . ي و 
 إملانمة لس ردلد للقمو للمف رية. 

م للو مع للموققة أات للبقمية للمس ق لمة م  للصق س عماً،  قوم لتدل ع ب قيمو لل مفق  ساب للقممة ايم لتإعبمما ي و 
 لل مفقات للبقمية.  ساب للقممة للوالمة لهذه بقم م د ا  معمً للداو للمباسو تلل

 

 مبدأ االستمرارية 
ن لميها للمول د ألى إس مرل ية م وصلا س مرل  على أساس م مأ لتلعمق  قيمو لقم  ها على لت مجموعةااما إدل ع لل

س مرل  ف  ن الها ف  للمس ق ق للمبظو . إاافة لذلت، لمسا لتدل ع على د لية لأي عمم  مق  جوهري ام يلق  لإل
س مرل  ف  إعملد للقولألو س مرل ية. مبال ال ،  و لتس مرل  مفق م مأ لتعلى لت مجموعةلل ت  ًو ام ع للالً م  ظل

 س مرل ية.للمالمة على أساس م مأ لت



 تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
 (مساهمة سعودية) شركة 

  األولية الموحدة المختصرة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021يونيو  30المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة أشهر 

 لو يذكر غير كلت( جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما) 
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              )بالصافي( –ممتلكات وآالت ومعدات  -5

 
مبانى وإنشاءات  

على أرض 
 مستأجرة

 
  َاالت ومعدات

تحسينات على  
 مبانى مستأجرة

 
 سيارات

أثاث وتجهيزات  
 ومعدات مكتبية

عدد  
 وأدوات

أعمال رأسمالية  
 اإلجمالى  *تحت التنفيذ

                   :التكلفــة
 933 224 329  424 905 7  274 438  500 031 9  168 818 3  968 735 11  459 760 259  140 535 36  م2021 يباير 1ف  

 292 306 3  295 046 3  -  518 9  -  -  479 250  -    للق رعإاافات خالً 
 (856 097 8)  (819 220)  -  -  (000 43)  -  (037 834 7)  -    لس معادلت خالً للق رع

 -  (431 33)  -  695 12  -  736 20  -  -  للموًو م  أعماً  أسمالمة
 369 433 324  469 697 10  274 438   713 053 9  168 775 3  704 756 11  901 176 252  140 535 36  م2021يونيو  30في 

                 :هــالكستمجمع اال
 347 113 176  -  135 62  865 002 8  419 997 2  364 531  542 577 137  022 942 26            م2021يباير  1ف  
 901 896 3  -  305 31   442 181   560 185   351 176   852 745 2  391 576     للق رعهـالك إس 

 (352 256 7)  -  -  -  (999 42)  -  (353 213 7)  -  لالس معادلتمجم  لس هالك 
 896 753 172  -  440 93   307 186 8  980 139 3  715 707   041 110 133  413 518 27  م2021يونيو  30في 

                 :صافي القيمة الدفترية
 473 679 151  469 697 10  834 344  406 869  188 635   989 048 11  860 066 119  727 016 9  م2021يونيو  30في 
 586 111 153  424 905 7  139 376  635 028 1  749 820  604 204 11  917 182 122  118 593 9  م2020ديسمبر  31 فى

 

 

 (.14إن معظو للمم لكات ملةالت مللمعملت مرهونة لاالح صبمم  لل بممة للابالمة للسعودي مقابق للقرمض للمس لمة )ليااح  او  -
 . ياً سعودي 74 324 930ام ها موجودلت لس هلكا لالكامق مال  للا  عمق ب كلقة  م2021يونيو  30مللمعملت كما ف   لةالتي ام  ببم للمم لكات م  -

 :ما يلىفم رأسمالمة  وا لل بقيذللعماً *   مثق لل
 يونيو  30 

ديسمبر  31  م1202
 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 187 066 6  791 148 9 َلالت ممعملت

 449 583  850 125  وسيبات على ممانى مس أجرع
 788 255 1  828 422 1 ممفوعات مقممة للمو دي  مإع مادلت مس بمية

 10 697 469  7 905 424 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 :(بالصافى) -أصول حق اإلستخدام  -6
"مــمن" لالمميبــة للاــبالمة للثانمــة  للهي ــة للســعودية للمــمن للاــبالمة ممبــالق لل قبمــةمــ   أ ض ســ أجر للمجموعــة اطع ــ  

لالرياض إ ملهما مقام عليها ماب  لل ركة مشرك ها لل العة مللخرى مقام عليها م بى سلبى للعـاملي  لالمجموعـة ،  ب هـى 
 م مهذه للعقود اابلة لل جميم لمولفقة للطرفي .6/9/2035هـ للمولفق 24/7/1457عقود لتيجا  فى 

 
 ديسمبر 31
 يونيو  30  م2020 

 م1202 
 

   :التكلفــة
   )غير مدققة(  )مدققة(

 كما فى بملية للق رع/للسبة  9 426 841  9 426 841
 للق رع/للسبةإاافات خالً   -  -

841 426 9  841 426 9    
 :اإلطفاءمجمع     

 كما فى بملية للق رع/للسبة  600 984 1  1 488 450
 ام   كلقة للب اط -للسبةللق رع/إلقا    064 248  496 150

1 984 600  2 232 664    
 صافي القيمة الدفترية نهاية الفترة/ السنة  177 194 7  241 442 7

 
 

 بلغا لتل ملمات منققات لل مويق للمؤجلة للبا جة ع   لت للعقود كما ف :
 )غير مدققة( م1202يونيو  30  
 اإلجمالي  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

ع  عقود لل أجير إل ملمات   780 024  10 140 312  10 920 336 
 (149 199 3)  (090 813 2)  (059 386)   كالم   مويق مؤجلة

  393 965  7 327 222  7 721 187 
 )مدققة( م2020ديسمبر  31     
 اإلجمالي  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

ع  عقود لل أجير إل ملمات   780 024  10 920 336  11 700 360 
 (968 603 3)  (149 199 3)  (819 404)   كالم   مويق مؤجلة

  375 205  7 721 187  8 096 392 
 

 للقولألو للمالمةبلغ للوم للدنى لمفعات لتيجا  للمس ق لمة )لتل ملمات ع  عقود لل أجير( كما ف   ا يض  -
 للمو مع مباقة إجمالمة كما يل :

الحد األدنى لدفعات 
 السنة ةياإليجار المستقبل

780 024 2022 
780 024 2023 
780 024 2024 

 ما لعمها 264 580 8
10 920 336    

 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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    :)بالصافى( –مخزون  -7

 
 يونيو 30

  م2021
 )غير مدققة(

 
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

  700 247 29  مدممن مولد خام
 

19 293 797  
  439 851 10   679 603 12  مدممن  وا لل  غيق

  747 858 12   290 405 17  مدممن مب ا  ام
  902 842 6   513 954 6 اط  غما  آالت ممعملت

  841 550 2   474 172 2 مدممن مولد ممس لممات أخرى 
  962 207    896 406 إع مادلت مس بمية

 68 790 552  52 605 688 
    يخصم

 (919 699 4)  (919 749 3) مدا  مدممن  لكم مبطئ للوركة
 65 040 633  47 905 769  

 
 

 :مخصص المخزون الراكدفيما يلى حركة  7-1   

ديسمبر  31
  م2020

 يونيو 30 
  م1202

  

  )غير مدققة(  )مدققة(
 سبةللللق رع/فى بملية   919 699 4  096 439 6
 سبةللللق رع/للملون خالً     -            646 190

 سبةللخالً للق رع/ إن قى للغرض مبه (000 950)   (823 929 1)
4 699 919  3 749 919   

 

    :) بالصافي( –ذمم مدينة تجارية  -8

 
 يونيو 30

2021  
 )غير مدققة(

 
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

  652 167 43  611 066 58 كمو مميبة  جا ية 
    يخصم
 (420 915 2)  (161 997 5) لتندقاض فى للذمو للمميبة لل جا ية خساألر

 52 069 450  40 252 232  
 

 

 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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: م2020 يــاً ســعودى ) 5 997 161لقممــة لل جا يــة ندقاــا للــذمو للمميبــة إ م2021يونيــو  30كمــا فــى    8-1
مفقـار  للمميبـة لل جا يـة وللـذم  قممـة فـ  ندقـاضلت مداـ    سـابإ  يـاً سـعودى(.  يـق  ـو 2 373 368

 .9لل قرير للمالى  او   مان للم واعة لمقار لم طلمات للم ما  للمملىأللطريقة لت
 
 
 

 اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية: خسائرفيما يلى حركة   8-2
ديسمبر  31

  م2020
يونيو  30 

  م1202
  

  )غير مدققة(  )مدققة(
386 192 4  سبةللللق رع/ فى بملية  420 915 2  
 سبةللللق رع/ للملون خالً 803 235 3  -

 سبةللللق رع/للمس دمم م  خساألر لتندقاض خالً  (062 154)  (750 420)
(216 856)  سبةللللق رع/خالً لتندقاض خساألر علس  -  

2 915 420  5 997 161   
 

 

 :فى التجارية كما فى تاريخ القوائم الماليةكما كانت أعمار الذمم المدينة  8-3
ديسمبر  31

  م2020
 يونيو 30 

  م2021
  

  )غير مدققة(  )مدققة(
 غير مس وقة  757 897 31   328 198 18
 لعم  ا يض لالس وقا  –   ى شهري  890 002 12  601 105 14
 لعم  ا يض لالس وقا  –م  شهري  للى ثالثة أشهر  658 088 4  604 236 8
 لعم  ا يض لالس وقا  – م  ثالثة أشهر إلى سبة  881 715 8   644 748 1
 لعم  ا يض لالس وقا  – أكثر م  سبة 425 361 1  475 878

43 167 652  58 066 611  
 

    :مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -9

 
 يونيو  30

 م2021 
 )غير مدققة(

 
 ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

  803 842 1  521 926 8 دفعات مقممة للمو دي 
  969 884 3  621 385 3 م  للمو دي  مس وقة  ولفم

  984 035 4  257 913 2 مارمفات ممفوعة مقممار 
  314 771   778 333 كمو موظقي 

    -  577 109 1 اريمة قممة ماافة
  116 788 3  - أ صمع مميبة أخرى 

 16 668 754  14 323 186 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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   :الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل إستثمارات   -10

 
 م2021يونيو  30

 )غير مدققة(
 م2020ديسمبر  31 

 )مدققة(
 19 606 108   409 989 37 السنةول أرصيد 
 60 585 344   552 738 3 سبةللخالً للق رع/ إاافات

 (345 585 42)  (917 766 26)  للسبةخالً للق رع/ إس معادلت
م أللربح أ باح غير موققة م  لس ثما لت مالمة لالقممة للعادلة م  خالً 

  للدسا ع
103 030  759 423 

م أللربح موققة م  لس ثما لت مالمة لالقممة للعادلة م  خالً  /)خسا ع(أ باح
  للدسا ع

1 034 016  (457 40) 

 16 098 090   37 989 409 
 

 

سـ ثما ي ي  يــ و إدل  هـو عــ  لريــق إلاــقة أساسـمة فــى موقظ ــي   م2021يونيـو  30كمــا فــى  لتسـ ثما لت صــيم  مثـق ي
سـ ثما  فــى أدملت سـو  للبقـم مللم ـاجرع. ماـم اامـا للمجموعـة ب اـبم  هــذه ركات للمالمـة للمولمـة  يـق يـ و لتأ ـم لل ـ

ك  ـاب فـى لات م2021خـالً عـام  للمجموعـةكمـا اامـا  للدساألر مفقار للقممـة للعادلـة. مألتس ثما لت م  خالً لل باح 
سـ ثما لت نـ ا عـ   لـت لت،  د لجها لالسو  للمالمة خالً للرب  للًم م  للعـاملل    و إ سهو لل ركات للسعوديةألعض 

 ى  ـو عراـهذ يـاً سـعودى مللـ 1 034 016 اـم ه  بـح م2021يونيـو  30 للق ـرع للمالمـة للمب همـة فـىعبم بمعها خـالً 
 للدسا ع.م  قاألمة للربحل لل باح للموققة م  إس ثما لت مالمة لالقممة للعادلة ام 

 
    :النقد دالتاعنقد وم  -11

 يونيو  30 
 م2021

 )غير مدققة(
 

ديسمبر  31
 م2020
 )مدققة(

  044 126    572 156 نقم لالابمم  
  209 510 8   833 247 3  سالات جا ية – نقم لمى لل بوك

 3 404 405   8 636 253  
 

 :رأس المال -12
 يـــاً  115 000 000: م2020)  يـــاً ســـعودي 115 000 000بــــ  م2021يونيـــو  30فـــى مد  أس مـــاً لل ـــركة  ُ ـــ

 ،  يــــاً ســــعودي 10 للســــهو،  قممــــة  (ســــهو 11 500 000: م2020) ســــهو 11 500 000مقســــمة إلــــى  ،( ســــعودي
 .ممفوعة لالكامق

 

 :اإلحتياطى النظامى -13
% مـ  10ي عـي  علـى لل ـركة سـبويار  وويـق  فى للمملكة للعربمة للسعودية ،لل ركات لل ركة للساسى منظام بظام ل مفقار 

 .% م   أسمالها30 الى نظامى   ى ي لغ هذل لت  مال  للبظام إ  م إلىصافى دخلها 
. هـــذل  للم لى للبظـــامى لل ـــركةيع  ـــر لت  مـــالى للبظـــامى فـــى للقـــولألو للمالمـــة للملمـــة للمو ـــمع للمد اـــرع هـــو لت  مـــا

 لل ركة. مساهمىلت  مالى  المار غير م اح لل و ي  على 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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  :وتسهيالت قروض -14

  :تعكس المعلومات التالية الشروط التعاقدية لقروض المجموعة والتى تقاس بالتكلفة المطفأة
 يونيو 30 إيضاح 

  م2021
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة(  

  080 454 36   024 437 33 (1-14) للسعودىارض صبمم  لل بممة للابالمة 
  083 684 72   254 695 74 (2-14) ارمض م سهمالت ببكمة 

  108 132 278  
 

 109 138 163 
 

 :قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 14-1
 38,3للابالمة للسعودي لإجمال  م لغ م، أبرما لل ركة للم إ قاقمة م  صبمم  لل بممة 2008خالً عام 

مليون  ياً سعودي م  أجق  مويق  وسعة للماب  مكلت م  خالً شرل  خطوط إن اح ل ابم  أكماس للسمبا 
 .للمالس ملمة م وسعة اسو للكماس للك يرع مملاأل   ابم  لطانة للواميات

 35,3ة للابالمة للسعودي لإجمال  م لغ م، أبرما لل ركة لل العة إ قاقمة م  صبمم  لل بمم2018خالً عام 
م  أجق  مويق شرل  خطوط لن اح للماب  ( 5إيااح  او ) –لامان  ه  أصًو للماب  مليون  ياً سعودي 

  -مبمان كلت للقرض كال الى :
 

 يونيو  30 
  م2021

 ديسمبر  31 
  م2020

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 000 807 74   000 807 74 إجمال  للقرض للممبوح

 (000 607 36)  (000 907 39) للمسمد م  للقرض
 000 200 38   000 900 34 السنةالفترة/فى نهاية  المتبقي من قيمة القرض الممنوح

 (920 745 1)  (976 462 1)   سوم إدل ية ممفوعة مقممار 
 080 454 36   024 437 33 سنةالالفترة/ رصيد صافي القرض في نهاية

 730 941 5   730 341 5  للم ملًمللجم  
 350 512 30   294 095 28 للجم  غير للم ملًم 

 

 سوم إدل ية ممفوعة على للقرض للممبوح م  صبمم  لل بممة ف   مثق للرسوم لتدل ية للممفوعة مقممار   -
بلغا مارمفات لتلقا  للموملة على للابالمة للسعودى مي و إلقاألها على ف رلت سبولت سملد للقرض. 

لبقس  ياً سعودى ) 282 944م لغ  م2021يونيو  30للق رع للمب همة فى ااألمة لل باح أم للدساألر خالً 
  ياً سعودى(. 284 694: م2020 للق رع

  ومق لل ركة مارمفات إاافمة م  ا ق صبمم  لل بممة للابالمة للسعودي خالً ممع للقرض   مثق فى  -
فات م العة للم رمع ، م ومق على ااألمة لل باح أم للدساألر على أساس لتس وقا . بلغا مارم 

 م لغ م2021 يونيو 30للق رع للمالمة للمب همة ف  للمارمفات للموملة على ااألمة لل باح أم للدساألر خالً 
  ياً سعودى(. 294 800: م2020 لبقس للق رع ياً سعودى ) 224 400

 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 :وتسهيالت بنكيةقروض  14-2

 يونيو  30 
  م2021 

ديسمبر  31 
  م2020

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 583 746 59   754 757 61  اايرع للجقم  م ململة ارمض

 500 937 12   500 937 12 ارمض لويلة للجق 
 74 695 254   083 684 72 

 

 :بنك الرياض
مليون  ياً  49م ااما للمجموعة ب وقم  إ قاقمة  مويق إسالممة م  ببت للرياض لم لغ 2017إبريق  9 ب ا يض

سعودي، مكلت لغرض لل مويق للجمأل  لم رمع إن اح أ م مب جات للاباعات لل وويلمة للداص لال ركة لل العة 
و  جميم إ قاقمة لل مويق م  2018ما س  28م لهذل للغرض، مب ا يض 2017ملل    و  أسمسها خالً عام 

م ااما للمجموعة ب دفمض قممة 2018يوليو  19مليون  ياً مف   72لتسالممة م يادع  م لل مويق إلى 
مليون  ياً سعودي لمامح  م لل مويق  21لل مويق ع  لريق إلغا  ببم للقرض لل جسيري ااير للجق لقممة 

مجموعة برف  قممة لل مويق ع  لريق  يادع م ااما لل2019ما س  10مليون  ياً سعودي. مف   51
مليون م عميق للوممد لتأل مانمة لل سهمالت اايرع للجق لمامح إجمال   15لل سهمالت لويلة للجق لقممة 
مليون  ياً سعودي علمار لأن هذل  66مليون  ياً سعودي م م لل مويق  25لل سهمالت اايرع للجق م لغ 
م 2021 ما س 25 لل مويق ، هذل مفى سبم لمر م  للمجموعة لإجمال  م لغ لل مويق مامون م  خالً  وقم 

 م.2024 ما س 24مليون  ياً سعودى م ب هى فى  73لل سهمالت لم لغ إ قاقمة ااما للمجموعة ب جميم 
 -:   مثق فى لل ال م2021يونيو  30بلغ للمس غق م  هذه لت قاقمة   ى  -
 .  ياً سعودي على شلق خطالات امان ألف 465 -1
مليون  ياً سعودي على شلق ارمض إسالممة لالمرللوة لويلة للجق )ي لغ للجم  للم ملًم مبها  33,7 -2

 .مليو  ياً سعودي( 27,9مليون  ياً سعودي مللجم  للغير م ملًم م لغ  5,8
 مليون  ياً سعودي على شلق ارمض إسالممة لالمرللوة اايرع للجق. 17,4 -3
 ع مادلت مس بمية .إ مليون  ياً سعودي على شلق  7,9 -4

 

 :بنك البالد
م ااما للمجموعة ب وقم  عقم  سهمالت إأل مانمة م ولفقة م  لل ريعة لتسالممة م  2018س  م ر  16ب ا يض 

، مكلت لغرض للواًو على ارض إسالم  لالمرللوة ااير للجق  سعوديمليون  ياً  30ببت للمالد لم لغ 
 12 ل مويق  أس للماً للعامق لل ركة مشرك ها لل العة. هذل مام ااما للمجموعة ب جميم عقم لل سهمالت ب ا يض

 م.2021إبريق 
إسالم  قرض مليون  ياً سعودي ك 24,7م م لغ 2021يونيو  30بلغ للمس غق م  هذه لل سهمالت   ى 

 .، مام  و للواًو على هذل لل مويق لامان سبم لمر لاالح ببت للمالد لالمرللوة ااير للجق

 
 

 

 

 



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 تبويب القروض بقائمة المركز المالى 14-3
 يونيو 30 

  م2021
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 

    قروض طويلة األجلالجزء الغير متداول من 
 30 512 350   294 095 28 لل بممة للابالمة للسعوديارض صبمم  

 12 937 500   500 937 12 ارمض م سهمالت
 41 032 794   850 449 43 

    الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 5 941 730   730 341 5  ارض صبمم  لل بممة للابالمة للسعودي

 5 750 000   000 750 5  ارمض م سهمالت
  11 091 730   730 691 11 

    األجل قصيرةقروض 
 53 996 583   754 007 56  ارمض م سهمالت

  108 132 278   163 138 109 
 

    :مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   -15
 يونيو 30 

  م2021
 )غير مدققة(

 
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

 231 819 11 مارمفات مس وقة
  8 391 081 

 482 153 2  829 229 2 للعمال دفعات مقممة م  
 5 151 746  5 151 746  * و يعات أ باح مس وقة

 - اريمة قممة ماافة مس وقة
  1 081 201 

 062 355 أ صمع دلألبة أخري 
  293 440 

 19 555 868 
 

 17 070 950 
 

 ياً  5 151 746م م لغ 2007م إلى 2003بلغا  و يعات لل باح لل   لو يطالو بها للمساهمي  ع  للسبولت م  *  
  ياً سعودي(. 5 151 746م: 2020ديسم ر  31) م2021يونيو  30سعودي كما ف  
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 :ربحية السهم   -16 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  لفترة الستة أشهر المنتهية فى
يونيو  30

 م 2020
 )غير مدققة(

يونيو  30 
 م 2021

 )غير مدققة(

يونيو  30 
 م 2020

 )غير مدققة(

يونيو  30 
 م 2021

 )غير مدققة(

 

 لمساهم  لل ركة للم للق رع دخق /)خسا ع(صاف   (994 213 5)  (3 357 829)  (723 741 6)   825 383
 للم وسط للمرجح لعمد للسهو 11 500 000  11 500 000   000 500 11  11 500 000

للسهو م  صاف   للساس  للربح /للدسا ع() (0,45)  (0,29)  (0,59)  0,07
 لق رعدخق ل/ )خسا ع(

 

 ال يوجم إل ملم اابق لل وًو لدملت  قو  ملكمة لذل فإن  بومة للسهو للمدقاة ال  د لف ع   بومة للسهو للساسى.
 

 

 الزكوى:الموقف   17-2
 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )الشركة األم(

   م2016م وحتى 2013ن عام م السنوات
م م  ــى 2013لإصــمل  للــربط للمكــوي  لألعــولم مــ   هي ــة للمكــاع مللاــريمة مللجمــا كم اامــا 2019خــالً عــام 

 يــاً ســعودي ماــم اامــا  116 491م. نـ ا عــ  كلــت فرماــات  كويــة مســ وقة للســملد علــى لل ــركة لم لــغ 2016
 م.2019لل ركة لسملد للم لغ للمس وق خالً عام 

   م2018م وحتى 2017ن عام م السنوات
لإصـــمل   بـــط  كـــوي نـــ ا عـــ  كلـــت فرماـــات  كويـــة  مـــا كهي ـــة للمكـــاع مللاـــريمة مللجاامـــا م 2020خــالً عـــام 

  ياً سعودي مام ااما لل ركة لسملد للم لغ للمس وق. 274 485مس وقة للسملد على لل ركة لم لغ 
  م2019 سنة

ملو  رد لل ركة أية  بولـات  كويـة مـ  ا ـق  . للعام لت ب قميو لتارل  للمكوي م  مجهة نظرها ع   ااما لل ركة
 لعم. للسبةع   لت  للمكاع مللاريمة مللجما كهي ة 

 شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(
 م2020 حتي السنوات

اما لل ركة ب قميو لارل ل ها ع   لت للسبولت م الا على شهادع ملو  رد لل ركة أيـة  بولـات  كويـة عـ   لـت ا
 للسبولت.

 

 
 

 مخصص الزكاة:   -17
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

 م 2020يونيو  30 
 )غير مدققة(

 حركة مخصص الزكاة: 17-1

 سبةللللق رع/ ف  بـمليـة   577 011 3  886 180 4
 سبةللللق رع/  للملون خالً  000 980 1  787 323 3

  مدااات مس دممـــة (104 246 3)   (4 493 096)
577 011 3  1 745 473   
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 اإلقرار الموحد للمجموعة
ل قـميو إاـرل   كـوى مو ـم  م  هي ـة للمكـاع مللاـريمة مللجمـا كم  الا للمجموعة على مولفقة 2020خالً عام 

م م اـلا علـى شـهادع 2020مام ااما للمجموعة ب قميو لتارل  للمو ـم عـ  عـام لل ركة للم مشرك ها لل العة. 
 ، ملو  رد أية  بولات  كوية م  للهي ة. م2022إبريق  30صالوة   ى 

 
 
 
 
 

 :الطاقة غير المستغلة   -18
م  وي هــا  "للمدــممن "( 2  ســاب للطااــة غيـر للمســ غلة مــ  للماــرمفات لتن اجمـة مفقــار للم مــا  للمواســ   للـممل   اــو )إ ـو 

ام  للمارمفات للخرى  يق ال  ع  ر جـم لر مـ   كلقـة للم معـات لعـمم   ـغيق للماـب  لالطااـة لتن اجمـة للعاديـة ، هـذل 
ـــة فـــ   ـــم بلغـــا  لـــت للماـــرمفات خـــالً للق ـــرع للمب هم ـــو  30ما ـــغ  م2021يوني يونيـــو  30)  يـــاً ســـعودي 694 698م ل

 . ياً سعودى( 1 614 710م : 2020
 

 اإلستحواذ على الشركة التابعة:  -19
،  يــــق اامــــا لل ــــركة خــــالً شــــهر   ملكــــا لل ــــركة للم كامــــق للواــــ  فــــى شــــركة فمــــت للاــــباعة )لل ــــركة لل العــــة(

% فـ  شـركة فمـت للاـباعة لمـا لهـا مـ  20م ب وقم  إ قاقمة  قا  ب باً  لل ريت ع  كامق  ااه للمالغـة 2020ما س
 للمواســ ى% مــ  صــاف  للــربح 20، مكلــت مقابــق  اــوله علــى نســمة  لل ــركة لالم  ملمــات لاــالحإل قـو  ممــا عليهــا مــ  

مفق للقولألو للمالمة للمماقة ف  نهاية كق سبة مالمة لممع ع ـر سـبولت فقـط )مـمع سـريان لال قاقمـة(   ـى نهايـة للسـبة للمالمـة 
 ـملم للمو مـق م ــو إ  سـاب كلـت لتل ــملم اامــا لل ـركة لإعـملد د لســة لإلل معلمـه فقـم ، م2029ديســم ر  31للمب همـة ب ـا يض 

م لــغ  م2021يونيــو  30كمــا فــى للمو مــق مفقــار لفاــق  قــمير فــى اــو  لل مانــات للم ا ــة  يــق بلــغ هــذل لتل ــملم للمو مــق 
 ـــو   ويمـــه اـــم  لتل ملمـــات غيـــر  (ى يـــاً ســـعود 20 325 000م: 2020ديســـم ر  31)  يــاً ســـعودى 21 036 374

  قاقمــةلــولً مــمع ســريان لت دم ي ل ــملم للمو مــق ل ــلق لتعــادع  قــمير هــذل إ للم ململــة فــى ااألمــة للمركــم للمــالى مســو  يــ و 
يمثق فر  شرل   قـو  للواـة غيـر للمسـمطرع   ياً سعودي مهو 25 358 702م لغ مام ه  ن ا ع  هذل لتس وولك مام ،

مفــر  شــرل   قــو  للملكمــة غيــر مفممــا يلــى بمــان كــق مــ   ركــة لتل ــملم للمو مــق ببــم  قــو  للملكمــة.   ــو  اــبمقها اــم 
 :م2020ديسم ر  31م  م2021يونيو  30كما فى للمسمطرع 

 
 
 
 

    :إلتزام محتمل مقابل شراء الحصة غير المسيطرةحركة  19-1

يونيو  30 
ديسمبر  31  م 2020

 م 2020
 مدققة()  )غير مدققة( 

 -  000 325 20 سبةللللق رع/ ف  بـمليـة
 20 325 000  - (2-19إيااح ) –للملون خالً للق رع/للسبة 

 -  374 711 مارم  للقاألمع خالً للق رع/للسبة 
 -  - سبةللللق رع/ للمسمد خالً

 21 036 374  000 325 20 
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     :الملكية للحصة غير المسيطرة حركة فرق شراء حقوق  19-2
 يناير 1 

 م 2020
تسويات أثر  

  اإلستحواذ
ديسمبر  31

 م 2020
 )مدققة(

 20 325 000  20 325 000  - إل ملم مو مق مقابق شرل  للواة غير للمسمطرع
 -  5 033 702  (5 033 702)  قو  للملكمة للواة غير للمسمطرع 

 25 358 702  25 358 702  - غير للمسمطرع فر  شرل   قو  للملكمة للواة
 
 
 
 

 :الرأسمالية واإللتزامات المحتملةاإلرتباطات   -20
م بلغا قممة لتل ملمات للمو ملة لل ى   علق لدطالات للامان لل بكمـة ملتع مـادلت للمسـ بمية لل ـى 2021يونيو  30فى  -

 9 848 798 :م2020ديســم ر  31ســعودي )  يــاً 2 153 070م لــغ  اــم ها لل بــوك للمولمــة نمالــة عــ  للمجموعــة 
  ياً سعودي(.

 يـاً  8 360 417م لـغ م بلغا لت  مالات للرأسمالمة للم علقة لالعماً للرأسـمالمة للمجموعـة 2021يونيو  30كما فى  -
  ياً سعودي(. 955 743: م2020ديسم ر  31)سعودي 

 
 
 
 
 

 :القطاعات التشغيلية  -21
للمالمــة للداصــة بهــا  لل مانــاتم لل ــ  إع مــم ها لتدل ع كأســاس تعــملد  للمجموعــةأعمــاً بب ــالات م  لـق للمعلومــات للقطالمــة  ع
 ل ماشيها م  لر  إعملد لل قا ير للملخلمة .م 

لل ــــركة لالم   إن ـــاح مبمــــ  مـــولد لل ع  ـــة م لل غلمـــ   مثـــق فـــى  اطـــاعي    ــــغيلي لمململـــة أعمالهــــا مـــ  خـــالً  للمجموعـــة قـــوم 
 . مللمبسوجات لل قبمة لل ركة لل العة

خـممات )اطـاع لالعمـاً( أم  قـميو   يق  ملًم هذه للو مع إما  قـميو مب جـات أم للمجموعةيمثق للقطاع م مع اابلة لل مييم ف  
بافعــه للمد لقــة مب جـات أم خــممات فــ  نطـا  بي ــة لا اــادية موـمدع )للقطــاع للجغرلفــ ( علـى أن يلــون لكــق اطـاع مدــالره مم

 .للقطاعات لاا  ع  مدالر ممباف 
 

 فمما يلى: للق رعلل وليق للقطاعى لن طة للمجموعة ع  ي مثق 
 )غير مدققة( م1202يونيو  30 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 107 343 337 - 24 635 929 82 707 408 لتيرلدلت
 (93 553 677) 125 420 (20 031 114) (73 647 983)  كلقة لتيرلدلت

 (723 741 6) 125 420 (5 312 398) (1 554 745) للق رع دخق/)خسا ع(
 

 م )غير مدققة(2020يونيو  30 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 93 527 325 - 15 318 744 78 208 581 لتيرلدلت
 (78 327 324) 125 420 (12 698 964) (65 753 780)  كلقة لتيرلدلت
 825 383 125 420 (4 828 881) 5 528 844 للق رعدخق/)خسا ع( 
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 فمما يلى: إن  قاصيق إس دملم أصوً للمجموعة م  ا ق للقطاعات ملتل ملمات كلت للالة   مثق

 م )غير مدققة(2021يونيو  30 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 158 873 650 (35 363 809) 84 980 200 109 257 259 أصًو غير م ململة
  982 154 312 (046 459 94) 765 578 128 278 035 263 إجمالى للصًو

 000 193 190 (235 095 59) 633 760 123 125 527 602 إجمالى لتل ملمات
 
 

 )مدققة( م2020ديسمبر  31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 160 553 827 (66 760 835) 86 942 773 140 371 889 أصًو غير م ململة
 309 660 676 (112 193 992) 121 850 070 300 004 598 إجمالى للصًو

 180 956 971 (764 158 71) 125 719 641 126 396 094 إجمالى لتل ملمات
 

 القطاع الجغرافى 
بي ة لا اادية للقطاع للجغرلف  هو مجموعة م  للموجودلت أم للعملمات أم لل ركات لل    قوم لأن طة  م  إيرلدلت ف  

مد لقة ع   لت لل    عمق ف  بي ات لا اادية أخرى.   و عملمات للمجموعة ل لق  ألمس   مومدع  دا  لمدالر معولألم
م وبة  سو للقطاعات  للق رع خالً لتيرلدلتملل    مثق  ف  للمملكة للعربمة للسعودية. إن للمعلومات للمالمة للمعرماة

 للجغرلفمة كما يل :
 

 أشهر المنتهية فى الثالثةلفترة   
 يونيو 30   

يونيو  30 % م2021
 % م2020

  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
35 002 926  للمملكة للعربمة للسعودية  59,52 743 628 34  76,6 

10 573 277 40,48 744 804 23  دًم أخرى   23,4 
  58 807 670  020 202 45  

 
 

 أشهر المنتهية فى الستةلفترة   
 يونيو 30   

 يونيو 30 % م2021
 % م2020

  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
67,55 685 502 72  للمملكة للعربمة للسعودية

% 
66 798 141 71،42 

32,45 652 840 34  دًم أخرى 
% 

26 729 184 28،58 
  107 343 337  325 527 93  
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 : العالقةالمعامالت مع أطراف ذات   -22
مكما  موظقى لتدل ع فى لل ركة مللمب آت لل ى يملكهـا مأعاا  مجلس لتدل ع  للمساهمي   مثق لللرل  كمي للعالاة ف  

ســـمطرع ل ـــلق جمـــاعى أم فـــردى  /للفرلدمكـــذلت للمب ـــآت لل ـــى  مـــا س علـــى هـــذه للجهـــات /للفرلدأم يـــميرها هـــذه للجهـــات
              مبمانها كال ال : م  ركة أم نقوكلر جوهريار.

 

   )غير مدققة( م1202يونيو  30  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 1 146 914  -  1 146 914  -   مل و مأجو 
 479 515  24 000  401 515  54 000  بمالت

 1 155 000  000 125  670 000  360 000  ملافآت 
 

   )غير مدققة( م2020يونيو  30  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 1 287 642  -  1 287 642  -   مل و مأجو 
 495 378  21 000  442 878  31 500  بمالت

 000 305  000 125  -  180 000  ملافآت 
 
 

 :األدوات المالية  -23
 قياس القيمة العادلة: 23-1

للقممة للعادلة ه  للقممة لل   ي و لموج ها بم  أصًو ما أم سملد إل ملمات ما بي  ألرل   لغمة ف  كلت ل رمط 
ه  مجموعة عاملة  للمجموعة عامق عادلة ف   ا يض للقماس. ام   عري  للقممة للعادلة يوجم لف رلض أن 

 مس مرع  يق ال يوجم أي نمة أم شرط للوم ماديار م   جو عملما ها أم إجرل  معاملة ل رمط سل مة.
 ع  ر للدلع للمالمة مم جة ف  للسو  للب طة إكل كانا للسعا  للمم جة م وفرع لاو ع سهلة ممب ظمة م   اجر 

خممات  سعير أم هي ة  بظمممة مأن هذه للسعا   مثق صر  عمالت أجب مة، أم مسمط، أم مجموعة صباعة، أم 
 معامالت سوقمة  مثا لاو ع فعلمة ممب ظمة على أساس  جا ي.

عبم قماس للقممة للعادلة،  س دمم للمجموعة معلومات سوقمة اابلة للمال ظة كلما كان كلت مملبا .  ابف للقمو 
لس بادل إلى للممخالت للمس دممة ف  لر  لل قيمو كما  للعادلة ام  مس ويات مد لقة ف   سلسق للقممة للعادلة

 يل :
أسعا  مم جة )غير معملة( ف  أسول  ن طة تصًو أم إل ملمات مماثلة يمل  للواًو عليها ف   :1 المستوى 

  ا يض للقماس.
ًو أم مه  اابلة للمال ظة لألص 1ممخالت عمل للسعا  للمم جة لل    و إد لجها ف  للمس وى   :2 المستوى 

 .(لتل ملمات  لاو ع مماشرع )مثق للسعا ( أم لاو ع غير مماشرع )م  قة م  للسعا 
ممخالت غير اابلة ): ممخالت تصًو أم إل ملمات ال  س بم إلى معلومات للسو  للقابلة للمال ظة 3المستوى 
 .(للمال ظة
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  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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إل ملم  بم ح ف  مس ويات مد لقة م  لل سلسق  إكل كانا للممخالت للمس دممة لقماس للقممة للعادلة لألصق أم
للهرم  للقممة للعادلة، فإن قماس للقممة للعادلة ي و  ابمقه لالكامق ف  نقس للمس وى م  لل سلسق للهرم  للقممة 

 للعادلة  يق أن أدنى مس وى للممخالت يعم جوهريار للقماس لالكامق.
لل قرير لل    مت فيها  سبةق للهرم  للقممة للعادلة ف  نهاية  ع ر  للمجموعة لال وويالت بي  مس ويات لل سلس

، لو  ك  هباك  وويالت بي   م2020ديسم ر  31م  م2021يونيو  30للمب همة ف   سبةللللق رع/لل غيير. خالً 
 مس ويات للقممة للعادلة للمس وى للًم مللمس وى للثان .

لم مأ لل كلقة لل ا يدمة ، فمما عمل لتس ثما لت مللموملة لالقممة  مفقار  للمجموعة يق ي و  جمم  للدملت للمالمة 
للعادلة ، ام  ب أ للقرماات بي  للقممة للمف رية م قميرلت للقممة للعادلة.  ع قم لتدل ع أن للقمو للعادلة لألصًو 

  لف جوهريار ع  قمم ها للمف رية.ال  د للمجموعةملتل ملمات  للمالمة 
 

 

 المالية: مخاطر األدواتإدارة  23-2
 م بوعة   ام : مدالر للسو  )لما ف  كلت مدالر للعملة ةمن أن طة للمجموعة  عرارا لعمع مدالر مالإ

 .ولةيللعادلة ممدالر سعر للقاألمع ممدالر للسعا ( ممدالر لتأل مان ممدالر للس مةمللق ممدالر
 ةمللسل  رلتيلل أث م  قيإلى لل قل رم يللم واعة م  ريغ ةملمجموعة على لل قلمات ف  للسول  للماللإدل ع  ركم 

 .للمو ملة على أدل  للمجموعة للمال 
 

 ةيإطار إدارة المخاطر المال
 للمع ممع م  ا ق مجلس لتدل ع.  قوم اساتملموجو للس امإدل ع للمدالر م  ا ق لتدل ع للعل اسةمس ذي بق  وي

 للمجموعة. إن أھو أنولع قيم  م ملت لل  غ قيلال عامن للوث ةمملل ووط للمدالر للمال ويمم ق ميب وم امللعل لتدل ع
 .ةيللعادلة مأسعا  للقاألمع لل مفقات للبقم مةمھ  مدالر لتأل مان، مدالر للعملة، للق للمدالر

 لتدل ع قي. فر لل املة ع  إن ا  ملتشرل  على إلا  إدل ع للمدالر للمجموعة ةممجلس لتدل ع للمسؤمل  ولىي
 للعمق لإجرل  إج ماعات قيفر  قوميإدل ع للمدالر للمجموعة.  اساتمممرلقمة س ريھو للمس ًو ع   طو  ةيذيلل بق
 إلالغ مجلس لتدل ع برا م  خالً لجبة  وي اساتمأم أمو    علق لاتم ثاً للس رلتيمب ظو، مأي  غ ل لق

 .للمرلجعة
 ف  ظرم  للسو   رلتيل علس لل غ ةيذيلتدل ع لل بق قيمرلجعة أنظمة إدل ع للمدالر ل لق مب ظو م  ا ق فر   وي

 مس ولة ةم ااب  ةيب ريلتدل ع ملتجرل لت ل طو  رييممعا ويللمجموعة. م رم  للمجموعة م  خالً لل م   مأن طة
 لأدمل ھو مإل ملما رو. ةيعلى د ل  يللموظق  مجم لون ي قيلو مببا ع

 إدل ع للمدالر للمجموعة مإجرل ل را، م قوم لمرلجعة ممى اساتم  ر  لجبة للمرلجعة على إم ثاً لتدل ع لس
 .لالمدالر لل    ولجررا للمجموعة  علقي مامإلا  إدل ع للمدالر ف مالألمة

مكمو  بةيمم ةي، كمو  جا   دالت للبقماعللمم جة ام  ااألمة للمركم للمال    ام  للبقم مم ةمإن للدملت للمال
 انم و لتفااح عبرا ف  بيدلألبة مكمو دلألبة أخرى. إن لر  لتثمات للم معة  ةيارمض، كمو  جا   أخرى، بةيمم
 .للم علق للق ببم اساتمللس

 

 خاطر السوق م
ام   ذبذب لس و  ةملألدملت للمال ةيللعادلة أم لل مفقات للبقم مةمأن للق للم مثلة ف  مدالر للسو  ھ  للمدالر

للسو .   كون مدالر للسو  م  ثالثة أنولع م  للمدالر مھ : مدالر أسعا  للقاألمع،  أسعا  ف  رلتيلل غ
 .للسعا  للخرى  ممدالر مدالر للعمالت،
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  مخاطر أسعار الفائدة 

 .ف  للسو   للساألمع للقاألمع معمالت  سو م غيرع لقاألمع م ومق للمجموعة رافمما يل  للقرمض لل    الا علي
 
 

 
 أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة

يونيو  30
 م 1202

 )غير مدققة(

ديسمبر  31 
 م2020
 )مدققة(

 109 138 163  278 132 108  للجقملويلة ارمض اايرع 
 

 ةيمخاطر العمالت األجنب
. إن للمجموعـة ـةيل قلمات أسعا  صر  للعمـالت للجب  جةمن  ةمأدلع مال مةممدالر للعملة ف   ذبذب ق   مثق

لن  نظـرلر  ـة،يخـالً دم ع أعمالرـا للعاد ةمل قلمات أسعا  صر  للعمالت للجب  معراة ل لق جوهرى  ـريغ
 اًيأن سعر صر  للر  قيم  ل ،يللسعودي مللممال  للمر  اًي ما لالر  سبةللخالً  ةيللجوھر  للمجموعة  عامالت
 مـةمامـة مر مطـة لال عـامالت ملل صـمع للمقهبـاك مدـالر ه سـامل هفإنـ لـ يمقابق للممال  للمر  مث ا للسعودي
 .ل يللمر  لالـممال 

 

 مخاطر اإلئتمان
 إلـى  ك ـم للطـر  ؤدييمما  هعلى للوفا  لإل ملما  ةم  مثق مدالر لتأل مان ف  عمم مقم ع أ م ألرل  للدلع للمال

أل مان ف  مدالر  عرض للمجموعة لدسا ع مالمة ف   اً عجم للعميق أم .   مثق مدالر لتةملدسا ع مال لةخر
للطر  للمقابق ف  للوفا  لال ملما ه لل عاامية، م ب أ لاو ع  ألمسمة م  للذمو للمميبة لل جا ية مللبقم ممعادالت 

 أل مان.ااى م  لل عرض لمدالر لتللوم للإن للقممة للمف رية للموجودلت للمالمة  مثق  للبقم.
يونيو  30 أصول مالية 

 م 1202
 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
 م2020 

 )مدققة(
 40 252 232  450 069 52 )لالااف ( جا ية  –كمو مميبة 

 8 636 253  405 404 3 للبقم ممعادالت للبقم
 55 473 855  485 888 48 

 

 ذمم مدينة تجارية
للمجموعة لمدالر لالأل مان لاو ع  ألمسمة لالدااأل  للقردية لكق عميق على  مع، إال أن لتدل ع ي أثر  عرض 

، لما ف  كلت  ع ما ها أياار للعولمق لل   ام يلون لها  أثير على مدالر لالأل مان لقاعمع عمال  للمجموعةإ ا  ل
   ، مللذي بلغ ف لتأل مانمة للم واعةمدالر لل عثر ف  اطاع للعميق.  قوم للمجموعة ب كوي  مدا  للدساألر 

 .( ياً سعودي  2 915 420م لغ  م2020ديسم ر  31 ياً سعودى ) 5 997 161 م لغ م2021يونيو  30
 

 النقد ومعادالت النقد
 يمليـون  يـاً سـعود 3,4لم لغ ماـم ه م 2021يونيو  30كما فى  و قظ للمجموعة ببقم ف  للابمم  ملمى لل بوك 

مليون  ياً سعودي(،   مثق مدـالر للسـيولة فـ  مدـالر مولجهـة للمجموعـة لاـعوبة  8,6 :م2020ديسم ر  31)
 ـ و  سـوي ها عـ  لريـق للسـملد نقـملر أم مـ  خـالً موجـودلت   للمر مطة لمطلوبا ها للمالمـة لل ـعبم للوفا  لال ملما ها 

مالمــة أخــرى، ميهــم  مــبها للمجموعــة فــ  إدل ع للســيولة إلـــى اــمان أن يلــون لــميها دلألمــار للســيولة للكافمــة، اـــم  
ســـ وقااها، فـــ  ظـــق للظـــرم  للعاديـــة مللظـــرم  للورجـــة، دمن  ك ـــم خســـاألر أم إتملـــان، للوفـــا  لال ملما هـــا عبـــم ل

 سمعة للمجموعة للدطر. عرض 
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 ولةيخاطر السم

 للمولً للوفا  لاتل ملمات للم علقة لالدملت ريف  للاعوبات لل    ولجررا مب أع ما ف   وف ولةيمدالر للس   مثق
 م رامق قا بيما لسرعة مبم لغ  ةمموجودلت مال  مع  عمم للمقم ع على ب ولةيأن  ب ا مدالر للس مل ي. ةمللمال

. ةمللكاف ةملاو ع مس مرع ملل أكم م  مجود للمول د للمال ولةيمرلقمة للس قيع  لر  ولةيإدل ع مدالر للس  وي. للعادلة
 لتع ماد مللقرمض أم قيأم مااد  لل مو  ةمم  شرمط سملد لتل ملمات للمال ولةيف  مدالر للس ميلل رك ب أيام 

 على سو  مومد للواًو على موجودلت ساأللة. 
 

 
 
 

 رأس المالإدارة 
مولصـلة  مـ   ـ مل    ـى لتسـ مرل  علـى للمجموعـة اـم ع علـى للوقـا  ھو للماً  أس إدل ع عبم للمجموعة ھم إن 
ـــم للمســـا  وي قـــم ـــاف  لصـــواب للماـــالح لةخـــر   ھميعولأل ـــاو  ةم. مللوقـــا  علـــى ااعـــمع  أســـمال يممب ـــلـــمعو لل بم ةي  ةم

 .رالعمال للمس ملمة
 

 

 كما يلى:حقوق الملكية  إلى للمجموعةالمعدل  الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
 م 1202يونيو  30 

 )غير مدققة(
ديسمبر  31 

 م2020
 )مدققة(

180 956 971  000 193 190 لتل ملمات  إجمال   
(8 636 253)  (405 404 3) ممعادالت للبقمللبقم  ناقصًا:   
172 320 718  595 788 186  اإللتزامات صافي  
128 703 705  982 961 121  للملكمة  قو   إجمال   
 1,34  1,53  اإللتزامات إلى حقوق الملكية نسبة

 

 :(19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد   -24
م م ق مه فى عمع مبالق جغرلفمة  ًو للعالو 2020( فى مطل  عام 19 –إس جالة لومت إن  ا  فيرمس كو منا )كوفيم 

مما ن ا عبه م  إاطرللات لألن طة لتا اادية مللعماً ، ااما للمجموعة ب كوي  فريق عمق ل قيمو لاَلثا  للم واعة 
لامان صوة مسالمة  على أعماً للمجموعة دلخق للمملكة . كما ااما للمجموعة لإ داك سلسلة م  لتجرل لت للوااألمة

 موظقيها معمالألها مللمج م  لامان إس مرل ية عملما ها.
 داك لتجرل لت لمعض للواا ن مجة ت نس مار  للعملمة لتن اجمة  أثرمشملا  أثيرلت للجاألوة على ن اط للمجموعة 

عماً للمؤثري  للم  مه ف  عًم لللل   مجها بها جهات لتخ ااص للولوممة ملل    مثلا ل لق  ألمس  ف     رل ية لت
فاالر ع   أخر مصًو لعض للمولد للدام للال مة  م ط يق لتجرل لت للبظاممة للم علقة لقيود للسقر ملل بقق إصاب هو

م م لل أثير على أسعا  لل م  ف  لعض للمب جات ملياا كان هباك  اثير على للطلو ف  مب جات ألعملمة لتن اجمة، م ل
لعض للاعوبات لل   ملجه ها للمجموعة ف  عملما ها لل اميرية مل  قاع أسعا  لل و  مبالبظر  لخرى، لاتاافة إلى

لمس ويات ن األا لتن اح لكق للمب جات فقم لقيا عبم مس ويا ها للط م مة، مبال الى ال   وا   ممت َلثا  جوهرية لس و 
 .م2021يونيو  30للمالمة للمب همة فى  للق رعلب األا ( على ااألمة للمركم للمالى مل19 –فيرمس كو منا للمس جم )كوفيم 

مبما أن نطا  هذه لاَلثا  ممم ها ال يملالن غير مؤكمي  ميع مملن على لل طو لت للمس ق لمة لل ى ال يمل  لل ب ؤ بها بماة 
مجمم  للمبالق للجغرلفمة فى للواا للرله  ، فإن لتدل ع مللمس ولي  ع  للووكمة سمس مرمن فى مرلقمة للوا  فى للمملكة 

و للمدالر للمو ملة مللم علقة لسلسلة إمملدلت للمولد للدام ، مللمول د مق معها للمجموعة لغرض مرلجعة م قلل ى   عام
للم رية ، ممس ويات للمدممن للوالمة ، مامان إس مرل  م  غيق مرلفق لتن اح ل ركات للمجموعة دمن إنقطاع م مميم 

 .ل طو لت مفقار لما   طلمه للنظمة ملللولألحأصواب للماالح لا



 (مساهمة سعودية) شركة   -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إياا ات  وً للقولألو للمالمة
 م2021يونيو  30أشهر المنتهيتين في لفترتى الثالثة أشهر والستة 

 كلت( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما
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 أحداث الحقة:  -25
هذه للقولألو للمالمة ملل ى ام   طلو إفااح أم  عميق على  للق رع ع قم لتدل ع لعمم مجود أ ملت ال قة هامة مبذ نهاية 

 للملمة للمو مع للمد ارع.
 

 أرقام المقارنة:  -26
ديسـم ر  31للسـبوية كمـا فـى للمو ـمع اـم  للقـولألو للمالمـة ااألمـة للمركـم للمـالى  و  عميق لعـض أ اـام للمقا نـة لـمعض ببـود

 لت لقهو م ، ام  ااألمة لل غيرلت فى  قو  للملكمة م ملل ى  و عراها ب لت للقولألو للمالمة للملمة للمو مع للمد ارع2019
ياـاح  اـو إ –م 2020ديسـم ر  31لالس عانة ب لت للقولألو للمالمة للمو مع للسـبوية كمـا فـى يمل  لل عميالت ل لق  قايلى 

  ( ب لت للقولألو للمو مع للسبوية.32)
 

 

 :المختصرة الموحدة إعتماد القوائم المالية األولية  -27
 ه1443 موـرملل مـ  للوـادي ع ـرمـ  ا ـق مجلـس لتدل ع ب ـا يض للمد اـرع للمو ـمع للملمـة  و إع مـاد هـذه للقـولألو للمالمـة 

 م.2021 أغسطسلل اس  ع ر م   للمولفق
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