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 :نبذة عن الشركة -1
مســج ة  ــى للمم كــة للعر مــة للســعودية ( هــ  شــركة مســاهمة ســعودية "للوــركة")  اــبم  مــولد لل ع  ــة ملل   مــ شــركة  1-1

 17 هـــ للمول ــق1411 م للوجــة  4صــاد   ــى مميبــة للريــاض ب ــا يخ  1010084155لموجــو ســجق  جــا ى  اــو 
مـايو  2هـ للمول ق 1411شولً  17للااد  ب ا يخ  851م.   سست للوركة لموجو للقرل  للوزل ي  او 1991يونيو 

 .م1991يونيو  12هـ للمول ق 1411 م للقعمع  29ب ا يخ  953م ، مللقرل  للوزل ي  او 1991
 :  ملًم للوركة لعمالها     1-2

نســا للمبســوجات مــن للديــوط للاــبالمة كالبـــاي ون ، اــ  م قاــيق  غطمــة لة ت مللمضــاأل  ، صــباعة للمالســـ م  
ملل ولمس ر .... إلخ( صباعة للواميات من  )للباي ون )لل ملألن(     ش الها للملمة ، صباعة للديوط للابالمة يومق 

ــملألن لموجــو  ــرام  صــباعى    ــملألن ، صــباعة للكمــا  مــن لل   29، للاــاد   ــى  ــا يخ  1001009549اــو لل 
 م.2019س  م ر  29ه للمول ق 1441صقر 

 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة تمارس كما -
 

 النشاط تاريخ و مكان اإلصدار رقم السجل الفرعي اسم الفرع
 ــــــرع شــــــركة  اــــــبم  مــــــولد لل ع  ــــــة 

   ملل   م 
 مقام ت لل وييم ملل باء ه للرياض 1438ش مان سبة  11 1010608121

 

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

 للمم كـة -للريـاض   7306م ـمه  اـو  –للمبطقـة للاـبالمة للثانمـة  –7306 : ـ  ل وـركة للرألمسـ  للمركـم يقـ  1-4
 2483للرياض   14335 :ب.ص للسعودية للعر مة

 

للمر قــــة للقــــولألو للمالمــــة لوــــركة  اــــبم  مــــولد لل ع  ــــة ملل   مــــ   للمد اــــرع للقــــولألو للمالمــــة للملمــــة للمو ــــمع  ضــــمن  1-5
 يـــق  قـــوم للمجموعـــة  ين لالمجموعـــة( ـــمج مع ا)"للوـــركة"(  م )للوـــركة للم( مشـــرك ها لل العـــة للمو مـــة )يوـــا  إليهمـــ

  ين للمـمطن  ـ  دلاـق ماـا ج للمم كـة مغيـر للمـمطن لو ق جماعى إن اج م سويق للكما  للمبسوجة من لل ول  برم 
من لل ول  ليثي ين مدقف للكثا ة م كما  ك يرع للوجو م شرلة م وولت لالسـ م مة م كمـا  شـم مة ل ع  ـة للدضـرملت 
 مللقولك  م م ت مبسوجة من لل ول  برم  ين م لطانات لل ول  ليثي ين م إعادع  ممير مد قـات للمالسـ م  ،  ممقـام ت

  -:اءلل وييم ملل ب
 

 نسبة الملكية  
 مارس 31 بلد التأسيس  إسم الشركة

 م1202
 ديسمبر 31
 م0202

 مارس 31
 م2020

 %100 %100 %100 للمم كة للعر مة للسعودية شركة فم  ل اباعة
 

 

م غطمــة  ــ  اــ  م قاــيق للدمــام مللشــرعة ، اــ  م قاــيق للمطــا لت م مــا   للوــركة لل العــة نوــالها للم مثــق 
ــــا  مللعــــالم مللرليــــات مللوماســــ   للســــما لت مللثــــات ، اــــ  م قاــــيق  غطمــــة لة ت مللمضــــاأل  ، صــــباعة للكم

للاـاد  مـن مميبـة  1010468446 لموجـو للسـجق لل جـا ي للرألمسـ   اـو ملل بملت....إلخ للماـبوعة مـن للقمـا 
 .م2017ما    1ه للمول ق 1438جماد للثان   2للرياض ب ا يخ 
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 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة التابعة تمارس كما -
 

تاريخ و مكان  رقم السجل الفرعي اسم الفرع
 النشاط اإلصدار

  جمــــــــــاد للثــــــــــان 13 1010468794  ماب  شركة فم  ل اباعة
 للرياض  -ه 1438

صـــــــب  للمبســـــــوجات للجـــــــاهمع 
 مـــــم  -لإســـــ ثباء للم  وســـــات 

 1392للبواط 
 ل  جــــــــــــا علل و يــــــــــــم شــــــــــــركة م ــــــــــــامن 

   مللمقام ت
   مـــــــــــ  للاـــــــــــر 11 1010499598

 للرياض  -ه 1440
 قاــــــيق مامالــــــة مســــــ  ممات 
للـــــــر الت ، اـــــــ  م قاــــــــيق 
للدمــــــــــام مللشــــــــــرعة ، اــــــــــ  
م قاــــــيق للمطــــــا لت م غطمــــــة 

 .للسما لت مللثات
شــــركة م ــــامن لل ر مــــة ل دمــــام شــــركة 

  شد  مل م
 مضــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  27 4030381209

  جمه -ه 1441
 قاــــــيق مامالــــــة مســــــ  ممات 
للـــــــر الت ، اـــــــ  م قاــــــــيق 
للدمــــــــــام مللشــــــــــرعة ، اــــــــــ  
م قاــــــيق للمطــــــا لت م غطمــــــة 

 للسما لت مللثات 
 

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

 34 اــو  للــمملىللمواســمة م مــا  مد اــرع للمر قــة ل مجموعــة م قــار لللملمــة للمو ــمع لل ــو إعــملد هــذه للقــولألو للمالمــة  -
للمع مــم  ــ  للمم كــة للعر مــة للســعودية مللمعــايير ملإلصــمل لت للاــرى للمع مــمع مــن للهي ــة  للملــ (للمــال  ل قريــر )ل

 ـمع للمد اـرع جبمـار للـى جبـو مــ  ميجـو اـرلءع هـذه للقـولألو للمالمــة للملمـة للمو  .لمواسـ ينل ل مـرلجعين م للسـعودية
 .م2020ديسم ر  31 ى ار اولألو مالمة مو مع سبوية كما ر

    ضمن هذه للقولألو للمالمة جمم  للمع ومات للمط و ة إلعملد مجموعة كام ة من للقولألو للمالمة للمعمه م قار  - 
 قسير ، ملكن  و إد لج للسماسات للمواس مة ملإليضا ات لل قسيرية للمومدع ل ل معايير للمملمة ل  قرير للمالى

، ار اولألو مالمة سبويةى مللدلء للمالى ل مجموعة مبذ رلل ملت مللمعامالت للهامة لقهو لل  يرلت  ى للمركم للمال
ب األا ل  مؤشرلر  لالضرم ع ستمل م2021ما   ۳۱    ةملاإلاا ة للى  ل ،  إن ن األا   رع للثالثة  شھر للمب ھ

   .م۲۰۲۱ ديسم ر 31    ةم وا ھا ل سبة للمب ھ م نيلل   
 

 :أساس القياسالعرف المحاسبى /  2-2

للملمة للمو مع للمد ارع لإس دملم م م  لإلس وقاق للمواس ى ممقهـوم لإلسـ مرل ية مع ـى للقولألو للمـالمة  هذه  و إعملد
 :للمو مع للول دع    ااألمة للمركم للمال  ةمما عمل لل بود للھامة لل ال  سا  لل ك قة لل ا يدمة ،

م مع ل ملمات للمس ق  مة لاس دملم لريقة لالقممة للوالمة لإل بهاع رلف ي و لإلل ملمات للمبا   للمومدع إ -
 . لإلأل مان للم واعة

 لإلس ثما لت لالقممة للعادلة من االً للر أ  م للدسا ع.  -
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 : العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 مجموعـةل  للوظمفمـة للعم ـة يمثـق للـذي للسـعودي لالريـاً ـمع للمد اـرع و للم للملمـة للمالمـة للقـولألو هـذه عـرض  ـو
 . ل  االف يذكر لو ما ،للعرض عم ة مكذل 

 

 : أساس توحيد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 2-4
، ااألمـة للـر أ لم للمد اـرعع ى ااألمة للمركم للمال  للملمـة للمو ـمع  للمد ارع و مق للقولألو للمالمة للملمة للمو مع 

ـــة للمو ـــمع  ـــماق للوـــامق لةاـــر للملم ـــة للمو ـــمع  للمد اـــرعللدســـا ع ملل ـــة للملم ـــرلت  ـــ   قـــوق للم كم ، ااألمـــة لل  ي
مكذل  لإليضا ات  وً للقولألو للمالمـة للملمـة للمو ـمع  للمو مع للمد ارع مااألمة لل م قات للبقمية للملمة  للمد ارع
من ـاألا  عمـاً للوــركة مشـرك ها لل العـة كمــا هـو م ـين  ــ   مإل ملمــات  صـًو يـق  وــ مق ع ـى  ل مجموعـة، للمد اـرع

 معار لالمجموعة. ا(. للوركة مشرك ها لل العة يوا  إليهم1إيضاح  او )
للوركات لل العة ه  للوركات لل    سمطر ع يها للمجموعة.  سـمطر للمجموعـة ع ـى للوـركة عبـمما ي ـون لهـا للوـق 

لدلت للم  يرع ن مجة موا ك ها لالوركة مام  ها ع ـى لل ـ ثير ع ـى هـذه لإليـرلدلت مـن اـالً  و مهـا لالوـركة.    لإلير 
 ع ما لر من  ا يخ سمطرع للمجموعة ع يها ملوين لل واف عن مما سة     للسمطرع.إ ي و  و يم للوركات لل العة 

سـ وول . يـ و للوـركة للمسـمطر ع يهـا  ـ   ـا يخ لإل قا  للواة غير للمسـمطرع ببسـمة  اـ ها مـن صـا   موجـودلت 
غير للمم وكة من ا ق للمجموعة، مي و إظها ها ك بم مس قق  للصًوم للدساألر مصا      اح عرض للواة    لل

مامن  قوق للم كمة    ااألمة للمركـم للمـال  للملمـة للمو ـمع  للمد ارعم للدسا ع للملمة للمو مع     ااألمة للر أ 
 . ارعللمد

ي و لس معاد كق من للمعامالت مكذل  لل صمع ملل  اح مللدساألر غيـر للموققـة للبا جـة عـن للمعـامالت بـين شـركات 
للمجموعة. ي و  عميق للسماسات للمواس مة ل وركات لل العـة عبـم للضـرم ع لضـمان  ول قهـا مـ  للسماسـات للم معـة مـن 

 ها اولألمها للمالمة لبقس للق رع.ا ق للمجموعة.  عم للوركة مللوركة لل العة ل
 

 الهامة المحاسبية السياسات -3
 والتفسيرات  المعايير على والتعديالت الجديدة المعايير  3-1

يبــاير  1  يوجــم معــايير جميــمع  ــو إصــمل ها ممــ   لــ   ــإن عــمدلر مــن لل عــميالت ع ــى للمعــايير ســا ية إع مــا لر مــن  -
للسبوية ملكن لمس لها  ثـر جـوهرى ع ـى للقـولألو للمالمـة للملمـة للمو ـمع م ملل ى  و شر ها  ى للقولألو للمالمة 2021

 للمد ارع ل مجموعة.
 

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

 .م2020ديسم ر  31عن للسبة للمالمة للمب همة     ل مجموعةللم معة    إعملد للقولألو للمالمة للسبوية للمو مع 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
ودلت لغ لإليرلدلت مللمارم ات مللموجي ط و إعملد للقولألو للمالمة من لإلدل ع عمق    ام م قميرلت مل  رلاات  ؤثر ع ى مما

. إ   ن عـمم لل  كــم لوـ ن هــذه  اـاح عــن للمط و ـات للمو م ــة كمـا  ـ   ــا يخ لل قريـر للمــال مللمط و ـات للماـرح عبهــا ملإل
للمط و ــات لــى ن ــاألا اــم   ط ــو  عــميالر جوهريــار ع ــى للقممــة للم  ريــة ل موجــودلت  م إ رلاــات ملل قــميرلت يم ــن  ن يــؤدي  لإل

 لل   س   ثر    للق رلت للمس ق  مة.
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لـى للد ـرع معولمـق  اـرى مد  قـة يع قـم  نهـا معقولـة  ـ  ظـق للظـرمف للموجـودع م سـ دمم إ  رلاـات  س بم هذه لل قميرلت ملإل
يرلت  اــرى.  ــ و مرلجعــة لل قــم ل و ــو ع ــى للقــمو للم  ريــة ل موجــودلت مللمط و ــات لل ــ  ياــعو للواــوً ع يهــا مــن ماــاد 

م  لل ـ  يـ و  يهـا مرلجعـة لل قـميرلت   رلاات للساسمة لو ق م ولصق. ي و  سجيق مرلجعة لل قميرلت للمواس مة    للق رع ملإل
  ل كانت لل قميرلت للم  يرع  ؤثر ع ى للق رلت للوالمة مللمس ق  مة.إ ع للمرلجعة مللق رلت للمس ق  مة     ر 

   رلاات للمواس مة للهامة لل   لها   ثير جوهري ع ى للقولألو للمالمة كاة  : و بمان لل  ام ملل قميرلت ملإل
 

 األحكام: 4-1
 ستيفاء التزامات األداء إ

ل ملمـات للدلء ع ـى مـمى للواـت إعمالء ل وميم ما إ ل  و لسـ مقاء  قيمو كق عقم من عقودها م  لل مجموعةيجو ع ى لل
 قاقمـات إب قيـمو  لـ  ببـاء ع ـى  مجموعـةللمالألمـة إلد لج لإليـرلدلت. اامـت للم    مات مومد مـن  جـق  وميـم للطريقـة  

   ام للنظمة مللقولنين  لت للا ة. برم ها م  للعمالء م  رلء لل   لل م  مللو
 

 تحديد أسعار المعامالت 
 وميم  سعا  للمعامالت فمما ي ع ق ل ق عقم من عقودها م  للعمالء. معبم عمق مثق هذل  مجموعةيجو ع ى لل
ب قيمو   ثير  ي ثمن م  ير    للعقم ن مجة ل داومات  م لل رلمات، ممجود  ي عبار  موي    مجموعةللو و،  قوم لل

 ثمن غير نقمي    للعقم.ي  م جوهري    للعقم 
 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد 
اامت للمجموعة لمرلجعة للمااد  للرألمسمة ل قميرلت عمم لل  كم لل ى  و للكوف عبها  ى للقولألو للمالمة للمو مع 

( .  ع قم لإلدل ع  ن  لدالف للدساألر لإلأل مانمة للم واعة ل موجودلت 19 –للايرع ع ى ا فمة م اء كو منا )كو يم 
ر للمالمة مجمم  للمااد  ل قميرلت عمم لل  كم للارى  ظق مماث ة للمالمة ،  إن اسا ع إندقاض قممة للموجودلت غي

ل    لل ى  و لإل ااح عبها  ى للقولألو للمالمة للمو مع للسبوية. س س مر لإلدل ع  ى مرلقمة للوا  مس بع س  ى 
 .(24إيضاح ) –   ييرلت مط و ة  ى   رع إعملد لل قا ير للمس ق  مة

 

 :التقديرات واالفتراضات 4-2
 برامج المنافع المحددة 

ك ــول ي ك ول يــة. ي ضــمن لل قيــمو لإلإل ــملم لاســ دملم  قيممــات بــا   للموــمدع مللقممــة للوالمــة لإليــ و  وميــم  ك قــة بــرلما للم
  رلاات للم بوعـة لل ـ   د  ـف عـن لل طـو لت للقع مـة  ـ  للمسـ ق ق. مهـذل ي ضـمن  وميـم معـم ت إلما  للعميم من ل

للرمل و    للمس ق ق ممعمً للوفمات ممعمً  ركة  وظم  للموظقين. ن مجـة لل عقيـملت للداصـة لعم مـة للداو مزيادع 
  رلاـات. هـذه لإلل ـملم للمبـا   للموـمدع يم ـاز لوساسـمة عالمـة  جـاه لل  يـرلت  ـ  إيمو مل مع   للطوي ة للجق،  ـإن لل ق

ايير للقمــا  للكثــر عراــة ل   ييــر هــ  معــمً للداــو   رلاــات  ــ   ــا يخ لل قريــر للمــال . إن معـيـ و  وــ  جممــ  لإل
مللميادع للمس ق  مة ل رمل و. عبم  وميم معمً للداو للمالألو،  ع مـم لإلدل ع ع ـى للعاألـم للسـوا  ع ـى سـبملت للوـركات 

ض مللط ـو للعالمة للجودع.  ع مم زيادلت للرمل و للمسـ ق  مة ع ـى معـم ت لل ضـدو للمسـ ق  مة مللامممـة ملل رقمـة مللعـر 
قرلءلت سـ إلداصـة لالـممً للموـمدع. اـم    يـر لـى جـملمً للوفمـات للم ا ـة ملإوق لل وظم . يس بم معـمً للوفمـات    س

 س جالة ل   يرلت للس انمة.إجملمً للوفمات ع ى   رلت 
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 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
جاً ي ط و لس دملم للمقاسة لال ك قة للمطق ع هو مإن قما  مدا  اساألر لإلأل مان للم واعة ل موجودلت للمالمة 

   رلاات هامة  وً للظرمف لإلا اادية للمس ق  مة مللس وك لإلأل مان .إنما ج معقمع م 
 -    ط يق للم ط مات للمواس مة لقما  اساألر لإلأل مان للم واعة مثق : هباك عمد من لل  ام للهامة للمط و ة  يضار 

 .للك يرع    مدالر لإلأل مان وميم معايير ل ميادع  -1
 .إا ما  للبما ج للمباسمة ملإل  رلاات لقما  للدساألر لإلأل مانمة للم واعة -2
إأل مانمة  اساألر  من  بها  ير مط مما للمب جات/للسولق   نولع  من  نوع  لكق  للمس ق  مة  ل  او لت  نس    مزن   إنواء -3

 م واعة.
 للمماث ة لغرلض قما  للدساألر لإلأل مانمة للم واعة.إنواء مجموعة من للموجودلت للمالمة  -4

 لإثمات مدا  ل دساألر لإلأل مانمة للم واعة لألدملت للمالمة لل   ي و قماسها لال ك قة للمطق ع. مجموعة قوم لل
لقما  مدا  للدساألر لم  غ يسامي للدساألر لإلأل مانمة للم واعة ع ى ممى للعمر لإل  رلا  لألدلع  مجموعة قوم لل

   :للمالمة لإس ثباء
 شهرل. 12للدملت للمالمة لل المة ملل   ي و قما  مدا  اساألر لإلأل مان للم واعة لها ع ى ممى  -
ـــا   - ـــة للمبدقضـــة  ـــ    ـــة  لت للمدـــالر لإلأل مانم ـــ   يهـــا م  يخ لل قريـــرللموجـــودلت للمالم ـــو  ر ق ـــة لل ـــ  ل للدملت للمالم

 للمدالر لإلأل مانمة لو ق جوهري مبذ لإلثمات للمل  لها.
 

 عمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األ
ر لعـم للاـذ سـ هالك. يـ و  وميـم هـذل لل قـميرية ل مم  كات مللمعملت لوساب لإلللعما  لإلن اجمة لل قمي مجموعة ومد لل
  لإلن اجمــة لل قميريــة دل ع لقوــ  للعمــام للصــق ملل  ــف للط معــ ،  قــوم لإلع مــا  للمــمع للم واــ   يهــا لســ دمل ــ  لإل

ا اــادية مــن هــذه بمــو ج للم واــ  ل مبــا   لإلللالك مــ  ســ ها ل   كــم مــن  ول ــق لريقــة ممــمع لإلســ هالك دم يــملريقــة لإل
 للموجودلت.

 (.مجمت إن) مللمس ق  مة للوالمة للق رلت    س هالكلإل مارمف    لل  يرلت  عميق مي و
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 
مة     ل كان هباك مؤشرلت ع ى لندقاض قممة للموجودلت غير للمالإب ا يخ كق  قرير مال  ب قيمو ما  مجموعة قوم لل

ندقاض للقممة     اً مجود مؤشرلت ع ى عمم إ وميم ا ما  للموجودلت غير للمالمة لإ ا يخ كق  قرير مال . ي و 
 إم انمة لس ردلد للقمو للم  رية. 

م للو مع للموققة  ات للبقمية للمس ق  مة من للصق س عماً،  قوم لإلدل ع ب قيمو لل م ق  ساب للقممة ايم لإلإعبمما ي و 
 للبقمية.  ساب للقممة للوالمة لهذه لل م قات بقم م د ا  معمً للداو للمباسو إلل 

 

 مبدأ االستمرارية 
ن لميها للمول د  لى إس مرل ية م وص ت س مرل  ع ى  سا  م م  لإللعمق  قيمو لقم  ها ع ى لإل مجموعةاامت إدل ع لل

س مرل     نوالها    للمس ق ق للمبظو . إاا ة لذل ، لمست لإلدل ع ع ى د لية ل ي عمم  مقن جوهري ام ي ق  لإل
س مرل     إعملد للقولألو س مرل ية. م ال ال ،  و لإلس مرل  م ق م م  لإلع ى لإل مجموعةام ع للالً من للو   ًو ظل

 س مرل ية.للمالمة ع ى  سا  م م  لإل



 تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
 (مساهمة سعودية) شركة 

  األولية الموحدة المختصرة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية
 م2021 مارس 31المنتهية فى  أشهر الثالثةلفترة 

 لو يذكر غير  ل ( 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

أعمال رأسمالية   وأدواتعدد  
 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 1   

 871 351  042 311  -  093 20  -  736 20  -  -    للق رعإاا ات االً 
 (037 877 7)  -  -  -  (000 43 )  -  (037 834 7)  -    لس معادلت االً للق رع

 -  -  -  -    -  -  -  للموًو من  عماً   سمالمة
 767 699 321  466 216 8  274 438  593 051 9  168 775 3  704 756 11  422 926 251  140 535 36  م2021مارس  31في 

                 :هــالكستمجمع اال
 347 113 176  -  135 62  865 002 8  419 997 2  364 531  542 577 137  022 942 26            م2021يباير  1   
 655 929 1  -  653 15  748 90  780 92  175 88  101 354 1  198 288    للق رعهـالك إس 

 (353 256 7)  -  -  -  (999 42 )  -  (354 213 7)  -  مجم  لس هالك ل س معادلت
 649 786 170  -  788 77  613 093 8  200 047 3  539 619  289 718 131  220 230 27  م2021ارس م 31في 

                 :صافي القيمة الدفترية
 118 913 150  466 216 8  486 360  980 957  968 727  165 137 11  133 208 120  920 304 9  م2021مارس  31في 
 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

 

 

 .(14)ليضاح  او  إن معظو للمم  كات ملة ت مللمعملت مرهونة لاالأ صبممق لل بممة للابالمة للسعودي مقابق للقرمض للمس  مة -
  ياً سعودي. 73 834 490 موجودلت لس ه كت لالكامق م  زللت  عمق ب ك قة ام ها م2021 ما   31مللمعملت كما     لة تي ضمن ببم للمم  كات م  -

 :ما ي ىفم ر سمالمة  وت لل بقيذللعماً *   مثق لل
 مارس 31 

ديسمبر  31  م1202
 م2020

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 187 066 6  776 874 6 ل  ت ممعملت

 449 583  586 146  وسيبات ع ى ممانى مس  جرع
 788 255 1  104 195 1 مم وعات مقممة ل مو دين مإع مادلت مس بمية

 8 216 466  7 905 424 



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

 م2021 مارس 31المنتهية فى  أشهر الثالثةلفترة 
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 :(بالصافى) -أصول حق اإلستخدام  -6

"مــمن" لالمميبــة للاــبالمة للثانمــة  للهي ــة للســعودية ل مــمن للاــبالمة ممبــالق لل قبمــةمــن    ض ســ  جر للمجموعــة اطع ــ  
لالرياض إ ملهما مقام ع يها ماب  للوركة مشرك ها لل العة مللارى مقام ع يها م بى س بى ل عـام ين لالمجموعـة ،  ب هـى 

 م مهذه للعقود ااب ة ل  جميم لمول قة للطر ين.6/9/2035هـ للمول ق 24/7/1457عقود لإليجا   ى 
 

 ديسمبر 31
 مارس 31  م2020 

 م1202 
 

   :التكلفــة
   )غير مدققة(  )مدققة(

 للسبةللق رع/ كما  ى بملية  9 426 841  9 426 841
 /للسبةللق رعإاا ات االً   -  -

841 426 9  841 426 9    
 :اإلطفاءمجمع     

 كما  ى بملية للق رع/للسبة  1 984 600  1 488 450
 امن  ك قة للبواط -للسبةللق رع/إلقاء   038 124  496 150

1 984 600  2 108 638    
7 442 241  7 318 203   

 
 

 ب  ت لإلل ملمات منققات لل مويق للمؤج ة للبا جة عن     للعقود كما   :
 )غير مدققة( م1202 مارس 31  
 اإلجمالي  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

عن عقود لل  جير إل ملمات   780 024  10 140 312  10 920 336 
 (149 199 3)  (090 813 2)  (059 386)   كالم   مويق مؤج ة

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

 360 700 11  336 920 10  024 780  إل ملمات عن عقود لل  جير
 (968 603 3)  (149 199 3)  (819 404)   كالم   مويق مؤج ة

  375 205  7 721 187  8 096 392 
 

 للقولألو للمالمةب غ للوم للدنى لم عات لإليجا  للمس ق  مة )لإلل ملمات عن عقود لل  جير( كما     ا يخ  -
 للمو مع م اقة إجمالمة كما ي  :

الحد األدنى لدفعات اإليجار 
 السنة ةيالمستقبل

780 024 2022 
780 024 2023 
780 024 2024 

 ما لعمها 288 360 9
360 700 11    
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    :)بالصافى( –مخزون  -7

 
مارس  31

2021  
 )غير مدققة(

 
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

  797 293 19  438 986 15 مدممن مولد اام
  439 851 10  451 992 10 مدممن  وت لل و يق

  747 858 12  630 798 15 مدممن مب ا  ام
  902 842 6  657 820 6 اط  غما  ر ت ممعملت

  841 550 2  696 310 5 مدممن مولد ممس  ممات  ارى 
  962 207    331 399 5 إع مادلت مس بمية

 60 308 203  52 605 688 
 (919 699 4)  (919 749 3) مدا  مدممن  لكم م طئ للوركة

 56 558 284  47 905 769  
 

 

 :مخصص المخزون الراكدفيما يلى حركة  7-1   

ديسمبر  31
   م2020

 مارس 31
  م1202

  

  )غير مدققة(  )مدققة(
 سبةللللق رع/ ى بملية  919 699 4  096 439 6

 سبةللللق رع/للم ون االً  -  646 190
 سبةللللق رع/االً  إن قى لل رض مبها (000 950 )  (823 929 1)
4 699 919  3 749 919  

 

    :) بالصافي( –ذمم مدينة تجارية  -8

 
مارس  31

2021  
 )غير مدققة(

 
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

  652 167 43   960 671 48  مو مميبة  جا ية 
    يخصم

 (420 915 2)  (479 233 4) لإلندقاض  ى للذمو للمميبة لل جا ية مدا 

 44 438 481   40 252 232  
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  :م2020 يــاً ســعودى ) 4 233 479لقممــة لل جا يــة ندقضــت للــذمو للمميبــة إ م2021مــا    31كمــا  ــى    8-1
م قـار  للمميبـة لل جا يـة وللـذم  قممـة  ـ  ندقـاضلإل مداـ    سـابإ  يـاً سـعودى(.  يـق  ـو 2 915 420

 .9ل  قرير للمالى  او  للم ما  للمملى مان للم واعة لمقار لم ط مات أللطريقة لإل
 
 
 

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

  م2020
 

 مارس 31
  م1202

  

  )غير مدققة(  )مدققة(
386 192 4  سبةللللق رع/  ى بملية 420 915 2  

-  059 318 1  سبةللللق رع/ للم ون االً 
 سبةللللق رع/للمس دمم من اساألر لإلندقاض االً  -  (750 420)

(216 856)  سبةللللق رع/االً لإلندقاض اساألر ع س  -  
2 915 420  4 233 479   

 

 

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

  م2020
مارس  31 

  م2021
  

  )غير مدققة(  )مدققة(
 غير مس وقة  949 821 21  328 198 18
 لعم  ا يخ ل س وقاق –   ى شهرين  795 892 9  601 105 14

 لعم  ا يخ ل س وقاق –من شهرين للى ثالثة  شهر   019 620 6  604 236 8
 لعم  ا يخ ل س وقاق – من ثالثة  شهر إلى سبة  533 050 9  644 748 1

 لعم  ا يخ ل س وقاق –  كثر من سبة  664 286 1  475 878
43 167 652  960 671 48   

 

    :مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -9

 
 مارس 31
 م2021 

 )غير مدققة(
 

 ديسمبر  31
 م2020
 )مدققة(

  803 842 1   170 189 5 د عات مقممة ل مو دين
  969 884 3   464 189 5 من للمو دين مس وقة  ول م

  984 035 4   116 904 2 مارم ات مم وعة مقممار 
  314 771    427 795   مو موظقين

    -   625 568  اريمة قممة مضا ة
  116 788 3   048 804 3   صمع مميبة  ارى 

 18 450 850   14 323 186 
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  للملمة للمو مع للمد ارع )غير مماقة( إيضا ات  وً للقولألو للمالمة

 م2021 مارس 31المنتهية فى  أشهر الثالثةلفترة 
  ل ( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما

- 14 - 

 

 

   :الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل إستثمارات   -10

 
 م 2021مارس  31

 )غير مدققة(
 م2020ديسمبر  31 

 )مدققة(
 19 606 108  409 989 37 السنةول أرصيد 

3 738 552 سبةللاالً للق رع/ إاا ات   344 585 60 
(18 893 673) للسبةاالً للق رع/ إس معادلت   (42 585 345) 

للر أ    اح غير موققة من لس ثما لت مالمة لالقممة للعادلة من االً 
74 114  للدسا عم     759 423 

موققة من لس ثما لت مالمة لالقممة للعادلة من االً  /)اسا ع(   اح
1  م للدسا ع للر أ   034 016  (457 40) 

 23 942 418  37 989 409 
 

لاقة  ساسمة  ى موقظ ين لس ثما ي ين ي و إدل  هو عن لريق   م  م2021 ما   31كما  ى  لإلس ثما لت صيم  مثق ي
ـــم اامـــت للمجموعـــة ب اـــبم  هـــذه  للوـــركات للمالمـــة للمو مـــة  يـــق يـــ و ل ســـ ثما   ـــى  دملت ســـوق للبقـــم مللم ـــاجرع. ما

ــة. ك  ــاب  ــى لا  م2021اــالً عــام  للمجموعــةكمــا اامــت  لإلســ ثما لت مــن اــالً لل  ــاح مللدســاألر م قــار ل قممــة للعادل
نـ ا عـن   ـ  ل سـ ثما لت ،  لل ـى  ـو لد لجهـا لالسـوق للمالمـة اـالً للر ـ  للًم مـن للعـام لعض لسهو للوركات للسـعودية

 ى  ــو عراــ ذ يــاً ســعودى مللــ 1 034 016 اــم ه   ــأ م2021 مــا   31 للق ــرع للمالمــة للمب همــة  ــىعبــم بمعهــا اــالً 
 قاألمة للر أ  م للدسا ع.ل لالقممة للعادلة لل  اح للموققة من إس ثما لت مالمة امن

 
    النقد وما فى حكمه: -11

 
 م 2021مارس  31

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

  044 126    609 127  نقم لالابممق 
  209 510 8   099 493 13  سالات جا ية – نقم لمى لل بوك

 13 620 708   8 636 253  
 

 رأس المال : -12
 يــاً  115 000 000:  م2020)  يــاً ســعودي 115 000 000بـــ  م2021مــا    31 ــى  ــمد     مــاً للوــركة  

 ، يـــاً ســـعودي 10 للســـهو،  قممـــة  (ســـهو 11 500 000:  م2020) ســـهو 11 500 000مقســـمة إلـــى  ،ســـعودى ( 
 مم وعة لالكامق .

 

 : اإلحتياطى النظامى -13
% مـن 10ي عـين ع ـى للوـركة سـبويار  وويـق   ى للمم كة للعر مة للسعودية ،للوركات للوركة للساسى منظام بظام ل م قار 

 .% من   سمالها30إ  مالى نظامى   ى ي  غ هذل لإل  مالى للبظامى  إلىصا ى دا ها 
ذل . هـــ للم يع  ـــر لإل  مـــالى للبظـــامى  ـــى للقـــولألو للمالمـــة للملمـــة للمو ـــمع للمد اـــرع هـــو لإل  مـــالى للبظـــامى ل وـــركة

 للوركة. مساهمىلإل  مالى  المار غير م اح ل  وزي  ع ى 
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  :وتسهيالت قروض -14
  :تعكس المعلومات التالية الشروط التعاقدية لقروض المجموعة والتى تقاس بالتكلفة المطفأة

مارس  31 إيضاح 
  م2021

ديسمبر  31 
  م2020

 )مدققة(  )غير مدققة(  
  842 298 33 (1-14) للسعودىارض صبممق لل بممة للابالمة 

 
 36 454 080 

  452 798 70 (2-14) ارمض م سهمالت ببكمة 
 

 72 684 083 
  104 097 294  

 
 109 138 163 

 

 :قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 14-1
 38,3 م،  برمت للوركة للم إ قاقمة م  صبممق لل بممة للابالمة للسعودي لإجمال  م  غ2008االً عام 

م يون  ياً سعودي من  جق  مويق  وسعة للماب  م ل  من االً شرلء اطوط إن اج ل ابم   كما  للسمبت 
 .للمالس م مة م وسعة اسو للكما  للك يرع مم األن  ابم  لطانة للواميات

 35,3 غ م،  برمت للوركة لل العة إ قاقمة م  صبممق لل بممة للابالمة للسعودي لإجمال  م 2018االً عام 
من  جق  مويق شرلء اطوط لن اج للماب  ( 5إيضاح  او ) –لضمان  هن  صًو للماب  م يون  ياً سعودي 

  -م مان  ل  للقرض كال الى :
 

 مارس  31 
  م2021

 ديسمبر  31 
  م2020

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

 
 74 807 000 

 (000 907 39) للمسمد من للقرض
 

 (36 607 000) 
 34 900 000 فى نهاية السنة المتبقي من قيمة القرض الممنوح

 
 38 200 000 

 (158 601 1)   سوم إدل ية مم وعة مقممار 
 

 (1 745 920) 
 33 298 842 سنةرصيد صافي القرض في نهاية ال

 
 36 454 080 

  730 341 5  للجمء للم ملًم
 

 5 941 730  
  112 957 27 للجمء غير للم ملًم 

 
 350 512 30  

 

 مثق للرسوم لإلدل ية للمم وعة مقممار ممالغ  سوم إدل ية مم وعة ع ى للقرض للممبوح من صبممق لل بممة  -
ب  ت مارم ات لإللقاء للموم ة ع ى للابالمة للسعودى مي و إلقاألها ع ى   رلت سبولت سملد للقرض. 

لبقس  ياً سعودى ) 144 762م  غ  م2021ما    31للق رع للمب همة  ى ااألمة لل  اح  م للدساألر االً 
  ياً سعودى(. 141 140: م2020للق رع

  ومق للوركة مارم ات إاافمة من ا ق صبممق لل بممة للابالمة للسعودي االً ممع للقرض   مثق  ى  -
ت م العة للمورمع ، م ومق ع ى ااألمة لل  اح  م للدساألر ع ى  سا  لإلس وقاق. ب  ت مارم ا

لبقس  ياً سعودى ) 102 850 م  غ م2021للمارم ات للموم ة ع ى ااألمة لل  اح  م للدساألر االً عام 
  ياً سعودى(. 135 300: م2020للق رع
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 :قروض وتسهيالت بنكية 14-2
 مارس 31 

  م2021 
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 

57 860 952  ارمض اايرع للجق   59 746 583 
 500 937 12  12 937 500 ارمض لوي ة للجق 

 452 798 70  083 684 72 
 

 :بنك الرياض
م يون  ياً  49م اامت للمجموعة ب وقم  إ قاقمة  مويق إسالممة م  بب  للرياض لم  غ 2017إبريق  9 ب ا يخ

سعودي، م ل  ل رض لل مويق للجمأل  لمورمع إن اج   م مب جات للاباعات لل ووي مة للداص لالوركة لل العة 
و  جميم إ قاقمة لل مويق لإلسالممة م  2018ما    28م لهذل لل رض، م  ا يخ 2017ملل    و   سمسها االً عام 

م اامت للمجموعة ب دفمض قممة لل مويق عن لريق 2018يوليو  19م يون  ياً م    72مزيادع  م لل مويق إلى 
م يون  ياً  51م يون  ياً سعودي لمامأ  م لل مويق  21إل اء ببم للقرض لل جسيري ااير للجق لقممة 

مجموعة بر   قممة لل مويق عن لريق زيادع لل سهمالت لوي ة للجق م اامت لل2019ما    10سعودي. م   
م يون م عميق للوممد لإلأل مانمة ل  سهمالت اايرع للجق لمامأ إجمال  لل سهمالت اايرع للجق م  غ  15لقممة 

سبم  م يون  ياً سعودي ع مار ل ن هذل لل مويق مضمون من االً  وقم  66م يون  ياً سعودي م م لل مويق  25
م اامت للمجموعة ب جميم لل سهمالت اايرع 2020إبريق  9لمر من للمجموعة لإجمال  م  غ لل مويق ، هذل م ى  

 م.2021إبريق  9م يون  ياً سعودى م ب هى  ى  25للجق لم  غ 
 -  مثق  ى لل الى : م2021 ما   31ب غ للمس  ق من هذه لإل قاقمة   ى  -
  لف  ياً سعودي ع ى ش ق اطالات امان .  465 -1
 5,8م يون  ياً سعودي ع ى ش ق ارمض إسالممة لالمرللوة لوي ة للجق )ي  غ للجمء للم ملًم مبها  33,7 -2

 .م يو  ياً سعودي( 27,9م يون  ياً سعودي مللجمء لل ير م ملًم م  غ 
 لمرللوة اايرع للجق.م يون  ياً سعودي ع ى ش ق ارمض إسالممة لا 12,4 -3
 م يون  ياً سعودي ع ى ش ق لع مادلت مس بمية . 9,9 -4

 

 :بنك البالد
م اامت للمجموعة ب وقم  عقم  سهمالت إأل مانمة م ول قة م  للوريعة لإلسالممة م  بب  2018س  م ر  16ب ا يخ 

لالمرللوة ااير للجق ل مويق م يون  ياً سعودي، م ل  ل رض للواًو ع ى ارض إسالم   30للمالد لم  غ 
إبريق  27      للماً للعامق ل وركة مشرك ها لل العة. هذل مام اامت للمجموعة ب جميم عقم لل سهمالت ب ا يخ

 م.2020
م يون  ياً سعودي كقرض إسالم   24,71م م  غ 2021 ما   31ب غ للمس  ق من هذه لل سهمالت   ى 

م يون  ياً سعودي ع ى ش ق لع مادلت مس بمية، مام  و  5,29ملمً(، مم  غ لالمرللوة ااير للجق )للجمء للم 
 .للواًو ع ى هذل لل مويق لضمان سبم لمر لاالأ بب  للمالد
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 تبويب القروض بقائمة المركز المالى 14-3
مارس  31 

  م2021
ديسمبر  31 

  م2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 

    طويلة األجلقروض الجزء الغير متداول من 
 30 512 350  27 957 112 ارض صبممق لل بممة للابالمة للسعودي

 12 937 500  12 937 500 ارمض م سهمالت
 612 894 40  850 449 43 

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

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

    األجل قصيرةقروض 
 53 996 583  52 110 952 ارمض م سهمالت

 294 097 104  163 138 109 
 

    :مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   -15

 
مارس  31

  م2021
 )غير مدققة(

 
ديسمبر  31

 م2020
 )مدققة(

 081 391 8  558 257 10 مارم ات مس وقة
 482 153 2  828 843 2 مقممة من للعمالءد عات 

 5 151 746  5 151 746  * وزيعات    اح مس وقة
 201 081 1  995 983 اريمة قممة مضا ة مس وقة

 440 293  689 375   صمع دلألبة  اري 

 19 612 816  17 070 950 
 

 ياً  5 151 746م م  غ 2007م إلى 2003ب  ت  وزيعات لل  اح لل   لو يطالو بها للمساهمين عن للسبولت من *  
  ياً سعودي(. 5 151 746م: 2020ديسم ر  31) م2021ما    31سعودي كما    

 

 :ربحية السهم -16 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى
مارس  31

 م2020
 مارس 31 

 م2021 
 

  )غير مدققة(  مدققة(غير )
 213 183 4  (1  لمساهم  للوركة للم للق رع اسا عصا    (717 527 

 للم وسط للمرجأ لعمد للسهو 000 500 11  11 500 000
  ياً سعودى – لق رعداق ل )اسا ع(ل سهو من صا    للساس  للر أ (/للدسا ع) (0.13)  0.36

  قوق م كمة لذل  إن   ومة للسهو للمدقضة    د  ف عن   ومة للسهو للساسى.  يوجم إل ملم اابق ل  ووً لدملت 
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 الموقف الزكوى: 17-1
 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )الشركة األم(

  م2016م وحتى 2013ن عام األعوام م
م. 2016م م  ـى 2013للمكوي  لألعـولم مـن م اامت للهي ة للعامة ل مكاع مللماق لإصمل  للر ط 2019االً عام 

 يـاً سـعودي ماـم اامـت للوـركة لسـملد  116 491ن ا عن  ل   رماات زكوية مس وقة للسملد ع ـى للوـركة لم  ـغ 
 م.2019للم  غ للمس وق االً عام 

  م2018م وحتى 2017ن عام األعوام م
اامــت للهي ــة للعامــة ل مكــاع مللــماق لإصــمل    ــط زكــوي نــ ا عــن  لــ   رماــات زكويــة مســ وقة م 2020اــالً عــام 

  ياً سعودي مام اامت للوركة لسملد للم  غ للمس وق. 274 485للسملد ع ى للوركة لم  غ 
   م2019عام 

م م اـ ت 2019 ر ديسـم 31ب قميو لإلارل  للمكوي من مجهة نظرهـا عـن للسـبة للمالمـة للمب همـة  ـ   اامت للوركة
م ملـو  ـرد ل وـركة  يـة   ولـات 2021إبريـق  30للوركة ع ى شهادع مـن للهي ـة للعامـة ل مكـاع مللـماق صـالوة   ـى 

 زكوية من ا ق للهي ة للعامة ل مكاع مللماق عن     للسبة لعم.
 شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(

 م2019األعوام ما قبل 
عـن   ـ  للسـبولت م اـ ت ع ـى شـهادع ملـو  ـرد ل وـركة  يـة   ولـات زكويـة عـن   ـ   امت للوـركة ب قـميو لارل ل هـاا

 للسبولت.
 م2019عام 

 م م اـ ت2019ديسـم ر  31ارل  للمكوي من مجهة نظرهـا عـن للسـبة للمالمـة للمب همـة  ـ  اامت للوركة ب قميو لإل
 يـة   ولـات زكويـة  ل وـركة م لـو  ـرد. م2020 بريـق  30من للهي ة للعامة ل مكاع مللماق صالوة   ى  ع ى شهادع

 .لعم ةامة ل مكاع مللماق عن     للسبمن ا ق للهي ة للع
 اإلقرار الموحد للمجموعة

م  ا ت للمجموعة ع ى مول قة للهي ة للعامة ل مكاع مللماق ل قميو إارل  زكوى مو م ل وركة 2020االً عام  -
 للم مشرك ها لل العة. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مخصص الزكاة: -17
  لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى

ديسمبر  31
 م2020

 )مدققة(

مارس  31 
  م2021

 )غير مدققة(

 حركة مخصص الزكاة:

 سبةللللق رع/    بـمليـة  3 011 577  886 180 4
 سبةللللق رع/  للم ون االً 990 000  787 323 3

  مدااات مس دممـــة -  (4 493 096)
577 011 3  577 001 4  
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 الطاقة غير المستغلة -18
م  وي هــا  "للمدــممن "( 2 ـو ل  ســاب للطااــة غيـر للمســ   ة مــن للماــرم ات لإلن اجمـة م قــار ل م مــا  للمواســ   للـممل   اــو )

امن للمارم ات للارى  يق    ع  ر جـمءلر مـن  ك قـة للم معـات لعـمم  وـ يق للماـب  لالطااـة لإلن اجمـة للعاديـة ، هـذل 
مـــا    31) يـــاً ســـعودي 446 239م  ـــغ  م2021مـــا    31ب همـــة  ـــ  ماـــم ب  ـــت   ـــ  للماـــرم ات اـــالً للق ـــرع للم

 . ياً سعودى( 533 491م : 2020
 

 اإلستحواذ على الشركة التابعة:  -19
،  يــــق اامــــت للوــــركة اــــالً شــــهر   م كــــت للوــــركة للم كامــــق للواــــ   ــــى شــــركة فمــــ  ل اــــباعة )للوــــركة لل العــــة(

%  ـ  شـركة فمـ  ل اـباعة لمـا لهـا مـن 20م ب وقم  إ قاقمة  قض  ب باًز للوري  عن كامق  اا  للمال ـة 2020ما  
 للمواســ ى% مــن صــا   للــر أ 20، م لــ  مقابــق  اــول  ع ــى نســمة   ملمــات لاــالأ للوــركة ل مإل قـوق ممــا ع يهــا مــن 

  نهاية كق سبة مالمة لممع عوـر سـبولت  قـط )مـمع سـريان ل  قاقمـة(   ـى نهايـة للسـبة للمالمـة م ق للقولألو للمالمة للمماقة  
اامــت للوـركة لإعـملد د لســة لإلل ـملم للمو مـق م ــو إ  سـاب  لـ  لإلل ــملم  مع مـ   قـم ، م2029ديســم ر  31للمب همـة ب ـا يخ 

م  ــغ  م2021مـا    31كمــا  ـى للمو مـق م قـار ل ضـق  قــمير  ـى اـوء لل مانــات للم ا ـة  يـق ب ـغ هــذل لإلل ـملم للمو مـق 
ن لإلل ملمـــات غيـــر  ـــو   ويمـــ  اـــم (ى يـــاً ســـعود 20 325 000م: 2020ديســـم ر  31)  يــاً ســـعودى 20 680 687

  قاقمــةلــولً مــمع ســريان لإل دم ي ل ــملم للمو مــق لوــ ق لإلعــادع  قــمير هــذل إ للم ململــة  ــى ااألمــة للمركــم للمــالى مســوف يــ و 
يمثق  رق شرلء  قـوق للواـة غيـر للمسـمطرع   ياً سعودي مهو 25 358 702م  غ مام ه  ن ا عن هذل لإلس وول  مام ،

م ــرق شــرلء  قــوق للم كمــة غيــر مفممــا ي ــى بمــان كــق مــن  ركــة لإلل ــملم للمو مــق  كمــة.  ــو  اــبمقها اــمن ببــم  قــوق للم
 :م2020ديسم ر  31م  م2021ما    31كما  ى للمسمطرع 

 
 
 
 

    :إلتزام محتمل مقابل شراء الحصة غير المسيطرةحركة  19-1

 
 مارس 1
ديسمبر  31  م 1202

 م 2020
 مدققة()  )غير مدققة( 

 -  20 325 000 سبةللللق رع/    بـمليـة 
 20 325 000  - (2-19إيضاح ) –للم ون االً للق رع/للسبة 

 -  355 687 مارمف للقاألمع االً للق رع/للسبة 
 -  - سبةللللق رع/ للمسمد االً

 687 680 20  000 325 20 
 
 
 
 
 

     حركة فرق شراء حقوق الملكية للحصة غير المسيطرة: 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 شرلء للواة غير للمسمطرع
 -  5 033 702  (5 033 702)  قوق للم كمة ل واة غير للمسمطرع 

 25 358 702  25 358 702  -  رق شرلء  قوق للم كمة ل واة غير للمسمطرع
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 اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة :  -20
ب  ت قممة لإلل ملمات للمو م ة لل ـى   ع ـق لدطالـات للضـمان لل بكمـة ملإلع مـادلت للمسـ بمية  م2021 ما   31 ى  -

      :م2020ديســــم ر  31 يــــاً ســــعودي ) 15 674 819م  ــــغ لل ــــى  اــــم ها لل بــــوك للمو مــــة نمالــــة عــــن للمجموعــــة 
  ياً سعودي(. 9 848 98

 111 546م  ــغ ب  ــت لإل  مالــات للر ســمالمة للم ع قــة لالعمــاً للر ســمالمة ل مجموعــة  م2021 مــا   31كمــا  ــى  -
  ياً سعودي(. 955 743: م2020ديسم ر  31)  ياً سعودي

 
 
 
 
 

 القطاعات التشغيلية :  -21
للمالمة للداصة بهـا  لل ماناتم لل   إع مم ها لإلدل ع ك سا  إلعملد  للمجموعة  ع ق للمع ومات للقطالمة ببوالات م  عماً 

 ل ماشيها م  لرق إعملد لل قا ير للملا مة .م 
ل وـــركة ل م   إن ـــاج م بمـــ  مـــولد لل ع  ـــة م لل   مـــ   مثـــق  ـــى  اطـــاعين  وـــ ي ينلمململـــة  عمالهـــا مـــن اـــالً  للمجموعـــة قـــوم 

 . مللمبسوجات لل قبمة ل وركة لل العة
اــممات )اطــاع ل عمــاً(  م   يــق  ــملمً هــذه للو ــمع إمــا  قــميو مب جــات  م للمجموعــةيمثــق للقطــاع م ــمع ااب ــة ل  مييــم  ــ  

 قــميو مب جــات  م اــممات  ــ  نطــاق بي ــة لا اــادية موــمدع )للقطــاع للج رل ــ ( ع ــى  ن ي ــون لكــق اطــاع مدــالره ممبا عــ  
 .للقطاعات لاا  للمد  قة عن مدالر ممبا  

 

 فمما ي ى: للق رعلل و يق للقطاعى لنوطة للمجموعة عن مثق ي 
 )غير مدققة( م2021 مارس 31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

  667 535 48 -  408 910 12  259 625 35 لإليرلدلت
 (272 328 40) 62 710 (966 517 9) (016 873 30)  ك قة لإليرلدلت
 (717 527 1) 62 710 (369 042 1) (102 548) للق رعداق/)اسا ع( 

 
 )غير مدققة( م2020 مارس 31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

  305 325 48 -  817 492 6  488 832 41 لإليرلدلت
 (38 234 406) 62 710 (655 338 3) (34 958 461)  ك قة لإليرلدلت
 4 183 213 62 710 (747 421) 4 542 250 للق رعداق/)اسا ع( 

 

 إن  قاصيق إس دملم  صوً للمجموعة من ا ق للقطاعات ملإلل ملمات  لت للا ة   مثق فمما ي ى:
 )غير مدققة( م2021 مارس 31 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 158 231 321 (518 426 35) 85 400 948 108 256 891  صًو غير م ململة
  062 242 315 (406 623 86) 127 979 271 273 886 197 إجمالى للصًو

  074 066 188 (888 196 51) 118 891 083 120 371 879 إجمالى لإلل ملمات
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 )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  صًو 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 لإلل ملمات
 

 القطاع الجغرافى 
للقطاع للج رل   هو مجموعة من للموجودلت  م للعم مات  م للوركات لل    قوم ل نوطة  م  إيرلدلت    بي ة لا اادية 

بي ات لا اادية  ارى.   و عم مات للمجموعة لو ق  ألمس  مد  قة عن     لل    عمق     مومدع  دض  لمدالر معولألم
م و ة  سو للقطاعات  للق رع االً لإليرلدلتملل    مثق     للمم كة للعر مة للسعودية. إن للمع ومات للمالمة للمعرماة

 للج رلفمة كما ي  :
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  
 مارس 31   

 مارس 31 % م2021 
 % م2020 

  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
37 499 759  للمم كة للعر مة للسعودية  77%  398 169 32  66.5

16 155 907  %23 11 035 908  دًم  ارى  %  33.5
%   48 535 667  48 325 305  

 

 : المعامالت مع أطراف ذات العالقة  -22
مكما  موظقى لإلدل ع  ى للوركة مللمبوآت لل ى يم كهـا م عضاء مج س لإلدل ع  للمساهمين  مثق لللرلف  مي للعالاة    

ســـمطرع لوـــ ق جمـــاعى  م  ـــردى  /لل رلدمكـــذل  للمبوـــآت لل ـــى  مـــا   ع ـــى هـــذه للجهـــات /لل رلد م يـــميرها هـــذه للجهـــات
              مو ركة  م نقو لر جوهريار.

  ى:للرألمسين فمما ي ممليا مم ا  ت م عويضات كما  موظق  لإلدل ع مثق  
 

   )غير مدققة( م2021 مارس 31  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 701 586  -  701 586  -   مل و م جو 
 199 254  000 9  699 204  500 40  بم ت

 000 850  -  000 670  000 180  م ا آت 
 

   )غير مدققة( م2020 مارس 31  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 821 643  -  821 643  -   مل و م جو 
 439 221  -  439 221  -  بم ت

 000 90  -  -  000 90  م ا آت 
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 األدوات المالية:  -23
 قياس القيمة العادلة: 23-1

للقممة للعادلة ه  للقممة لل   ي و لموج ها بم   صًو ما  م سملد إل ملمات ما بين  لرلف  لغمة     ل  لورمط 
ه  مجموعة عام ة  للمجموعة عامق عادلة     ا يخ للقما . امن  عري  للقممة للعادلة يوجم ل  رلض  ن 

 مس مرع  يق   يوجم  ي نمة  م شرط ل وم ماديار من  جو عم ما ها  م إجرلء معام ة لورمط س  مة.
 ع  ر للدلع للمالمة مم جة    للسوق للبوطة إ ل كانت للسعا  للمم جة م و رع لاو ع سه ة ممب ظمة من  اجر 

اممات  سعير  م هي ة  بظمممة م ن هذه للسعا  صرف عمالت  جب مة،  م مسمط،  م مجموعة صباعة،  م 
  مثق معامالت سوقمة  مثت لاو ع  ع مة ممب ظمة ع ى  سا   جا ي.

عبم قما  للقممة للعادلة،  س دمم للمجموعة مع ومات سوقمة ااب ة ل مال ظة ك ما كان  ل  مم با .  ابف 
لس بادل إلى للمماالت للمس دممة    لرق لل قيمو  للقمو للعادلة امن مس ويات مد  قة     س سق للقممة للعادلة

 كما ي  :
 سعا  مم جة )غير معملة(     سولق نوطة إلصًو  م إل ملمات مماث ة يم ن للواًو ع يها     :1 المستوى 

  ا يخ للقما .
مه  ااب ة ل مال ظة لألصًو  م  1مماالت عمل للسعا  للمم جة لل    و إد لجها    للمس وى   :2 المستوى 

 .(لإلل ملمات  لاو ع مماشرع )مثق للسعا (  م لاو ع غير مماشرع )مو قة من للسعا 
ر ااب ة مماالت غي): مماالت إلصًو  م إل ملمات    س بم إلى مع ومات للسوق للقاب ة ل مال ظة 3المستوى 
 .(ل مال ظة

إ ل كانت للمماالت للمس دممة لقما  للقممة للعادلة لألصق  م إل ملم  بم ج    مس ويات مد  قة من لل س سق 
للهرم  ل قممة للعادلة،  إن قما  للقممة للعادلة ي و  ابمق  لالكامق    نقس للمس وى من لل س سق للهرم  

 الت يعم جوهريار ل قما  لالكامق.ل قممة للعادلة  يق  ن  دنى مس وى ل مما
لل قرير لل    مت  يها  سبة ع رف للمجموعة لال وويالت بين مس ويات لل س سق للهرم  ل قممة للعادلة    نهاية 

، لو  كن هباك  وويالت  م2020ديسم ر  31م  م2021 ما   31للمب همة     سبةللللق رع/لل  يير. االً 
 بين مس ويات للقممة للعادلة ل مس وى للًم مللمس وى للثان .

لم م  لل ك قة لل ا يدمة ، فمما عمل لإلس ثما لت مللموم ة لالقممة  م قار  ل مجموعة يق ي و  جمم  للدملت للمالمة 
ادلة.  ع قم لإلدل ع  ن للقمو للعادلة لألصًو للعادلة ، ام  بو  للقرماات بين للقممة للم  رية م قميرلت للقممة للع

   ف جوهريار عن قمم ها للم  رية.   د ل مجموعةملإلل ملمات  للمالمة 
 

 

 المالية: مخاطر األدواتإدارة  23-2
 م بوعة   ضمن: مدالر للسوق )لما     ل  مدالر للعم ة ةمن  نوطة للمجموعة  عراھا لعمع مدالر مالإ

 .ولةيللعادلة ممدالر سعر للقاألمع ممدالر للسعا ( ممدالر لإلأل مان ممدالر للس مةمللق ممدالر
 ةمللس   رلتيلل  ث من قيإلى لل ق  ھمفيللم واعة م  ريغ ةملمجموعة ع ى لل ق مات    للسولق للماللإدل ع  ركم 

 .للمو م ة ع ى  دلء للمجموعة للمال 
 ةيإطار إدارة المخاطر المال

 للمع ممع من ا ق مج س لإلدل ع.  قوم اساتملموجو للس امإدل ع للمدالر من ا ق لإلدل ع للع  اسةمس ذي بق  وي
 ل مجموعة. إن  ھو  نولع قيم  م ملت لل و  قيلال عامن للوث ةمملل ووط ل مدالر للمال ويمم ق ميب وم امللع  لإلدل ع

 .ةيللعادلة م سعا  للقاألمع ل  م قات للبقم مةمھ  مدالر لإلأل مان، مدالر للعم ة، للق للمدالر
 لإلدل ع قيللوام ة عن إنواء ملإلشرلف ع ى إلا  إدل ع للمدالر ل مجموعة.  ر  ةممج س لإلدل ع للمسؤمل  ولىي

 للعمق لإجرلء إج ماعات قي ر  قوميإدل ع للمدالر ل مجموعة.  اساتمممرلقمة س ريھو للمس ًو عن  طو  ةيذيلل بق
 إلالغ مج س لإلدل ع بھا من االً لجبة  وي اساتم م  مو    ع ق لاإلم ثاً ل س رلتيم ي   مب ظو،  لو ق

 .للمرلجعة
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    ظرمف للسوق  رلتيل ع س لل   ةيذيلإلدل ع لل بق قيمرلجعة  نظمة إدل ع للمدالر لو ق مب ظو من ا ق  ر   وي
 مس ولة ةم ااب  ةيب ريلإلدل ع ملإلجرلءلت ل طو  رييممعا ويللمجموعة. م ھمف للمجموعة من االً لل م   م نوطة
 ل دمل ھو مإل ملما ھو. ةيع ى د ل نيللموظق  مجم  ون ي قيلو م باءع

 إدل ع للمدالر ل مجموعة مإجرلءل ھا، م قوم لمرلجعة ممى اساتم ورف لجبة للمرلجعة ع ى إم ثاً لإلدل ع لس
 .    ولجھھا للمجموعةلالمدالر لل  ع قي مامإلا  إدل ع للمدالر ف مالألمة

م مو  بةيمم ةي،  مو  جا   للمم جة امن ااألمة للمركم للمال    ضمن للبقم مما      م ةمإن للدملت للمال
 انم و لإل ااح عبھا    بيدلألبة م مو دلألبة  ارى. إن لرق لإلثمات للم معة  ةيارمض،  مو  جا    ارى، بةيمم
 .للم ع ق ل ق ببم اساتمللس
 السوق خاطر م

ام   ذبذب لس و  ةملألدملت للمال ةيللعادلة  م لل م قات للبقم مةم ن للق للم مث ة    مدالر للسوق ھ  للمدالر
للسوق.   كون مدالر للسوق من ثالثة  نولع من للمدالر مھ : مدالر  سعا  للقاألمع،   سعا     رلتيلل  

 .للسعا  للارى  ممدالر مدالر للعمالت،
  مخاطر أسعار الفائدة 

 .   للسوق  للساألمع للقاألمع معم ت  سو م  يرع لقاألمع م ومق للمجموعة ھافمما ي   للقرمض لل    ا ت ع ي
 

 
 أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة

 مارس 31
 م 1202

 )غير مدققة(

ديسمبر  31 
 م2020
 )مدققة(

 109 138 163  104 097 294  للجقملوي ة ارمض اايرع 
 

 ةيمخاطر العمالت األجنب
. إن للمجموعـة ـةيل ق مات  سعا  صرف للعمـالت للجب  جةمن  ةم دلع مال مةممدالر للعم ة     ذبذب ق   مثق

لن  نظـرلر  ـة،ياـالً دم ع  عمالھـا للعاد ةمل ق مات  سعا  صرف للعمالت للجب  معراة لو ق جوهرى  ـريغ
 ن سعر صرف  قيم    ،يللسعودي مللمم   للمر  اًي مت لالر  سبةللاالً  ةيللجوھر  للمجموعة  عامالت

امـة مر مطـة لال عـامالت ملل صـمع هبـاك مدـالر ه سـتمل   إنـ  ـ يمقابق للمم   للمر  مث ت للسعودي اًيللر 
 .  يللمر  لالـمم   مـةمللمق

 

 مخاطر اإلئتمان
 إلـى  ك ـم للطـرف ؤدييمما   ع ى للو اء لإل ملما  ةم لرلف للدلع للمال  مثق مدالر لإلأل مان    عمم مقم ع   م 

.   مثق مدالر ل أل مان    مدالر  عرض للمجموعة لدسا ع مالمة     اً عجم للعميق ةملدسا ع مال لةار
لل جا ية مللبقم ممعاد ت  م للطرف للمقابق    للو اء لال ملما   لل عاامية، م بو  لاو ع  ألمسمة من للذمو للمميبة 

 إن للقممة للم  رية ل موجودلت للمالمة  مثق للوم للااى من لل عرض لمدالر ل أل مان. للبقم.
 

 أصول مالية 
 مارس 31
 م 1202

 )غير مدققة(

 ديسمبر 31 
 م2020 

 )مدققة(
 40 252 232  44 438 481  جا ية  – مو مميبة 

 8 636 253  13 620 708 للبقم ممعاد ت للبقم
 189 059 58  485 888 48 

 
 
 
 



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

 م2021 مارس 31المنتهية فى  أشهر الثالثةلفترة 
  ل ( لو يذكر غير )جمم  للممالغ لالرياً للسعودى ما

- 24 - 

 

 ذمم مدينة تجارية
ي  ثر  عرض للمجموعة لمدالر ل أل مان لاو ع  ألمسمة لالدااأل  للقردية لكق عميق ع ى  مع، إ   ن لإلدل ع 

   ، لما  ع ما ها  يضار للعولمق لل   ام ي ون لها   ثير ع ى مدالر ل أل مان لقاعمع عمالء للمجموعةإ ض  ل
 ل  مدالر لل عثر    اطاع للعميق.  قوم للمجموعة ب كوين مدا  ل دساألر لإلأل مانمة للم واعة، مللذي ب غ 

 ياً   2 915 420م  غ  م2020ديسم ر  31 ياً سعودى ) 4 233 479     م  غ م2021 ما   31  
 .(سعودي

 

 النقد ومعادالت النقد
م يــون  يــاً  13,6لم  ــغ ماــم ه م 2021مــا    31كمــا  ــى  وــ قا للمجموعــة ببقــم  ــ  للاــبممق ملــمى لل بــوك 

م يون  ياً سعودي(،   مثق مدالر للسيولة    مدالر مولجهة للمجموعـة  8,6 :م2020ديسم ر  31سعودي )
ها عـن لريـق للسـملد نقـملر  م مـن اـالً لاعو ة عبم للو اء لال ملما ها للمر مطة لمط و ا ها للمالمة لل    ـ و  سـوي 

موجـــودلت مالمـــة  اـــرى، ميهـــمف مـــبها للمجموعـــة  ـــ  إدل ع للســـيولة إلـــى اـــمان  ن ي ـــون لـــميها دلألمـــار للســـيولة 
للكافمة، اـم  لإلم ـان، ل و ـاء لال ملما هـا عبـم لسـ وقااها،  ـ  ظـق للظـرمف للعاديـة مللظـرمف للورجـة، دمن  ك ـم 

 وعة ل دطر.اساألر  م  عرض سمعة للمجم
 

 ولةيخاطر السم
للمولً ل و اء لاإلل ملمات للم ع قة  ري   للاعو ات لل    ولجھھا مبو ع ما     و  ولةيمدالر للس   مثق

ما لسرعة م م  غ  ةمموجودلت مال  معن عمم للمقم ع ع ى ب ولةي ن  ب ا مدالر للس م ني. ةمللمال لالدملت
لاو ع مس مرع ملل  كم من مجود للمول د  ولةيمرلقمة للس قيعن لر  ولةيإدل ع مدالر للس  وي. للعادلة م ھامق قا بي

 قي م مااد  لل مو  ةممن شرمط سملد لإلل ملمات للمال ولةي   مدالر للس ميلل رك بو ي. ام ةمللكاف ةمللمال
 ع ى سوق مومد ل واًو ع ى موجودلت ساأل ة.  لإلع ماد مللقرمض  م

 

 

 المالإدارة رأس 
مولصـ ة  مـن   م ن   ى لإلس مرل  ع ى للمجموعة ام ع ع ى للوقاظ ھو للماً     إدل ع عبم للمجموعة ھمفإن 
 ةمـــلـــمعو لل بم ةيـــاو  ةم. مللوقـــاظ ع ـــى ااعـــمع   ســـمالنيممبـــا   لصـــواب للماـــالأ لةاـــر  نھميعولألـــم ل مســـا  وي قـــم

 .ھالعمال للمس ملمة
 

 

 كما يلى:حقوق الملكية  إلى للمجموعةالمعدل  الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
 مارس 31 

 م 1202
 )غير مدققة(

ديسمبر  31 
 م2020
 )مدققة(

188 066 074 لإلل ملمات  إجمال    971 956 180  
(13 620 708) ممعاد ت للبقمللبقم  ناقصًا:    (253 636 8)  
174 445 366  اإللتزامات صافي   718 320 172  

127 175 988  للم كمة  قوق  إجمال    705 703 128  
 1,34  1,37  اإللتزامات إلى حقوق الملكية نسبة
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 (:19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد   -24
م م قوم   ى عمع مبالق ج رلفمة  ًو للعالو 2020(  ى مط   عام 19 –إس جالة لومت إن وا   يرم  كو منا )كو يم 

مما ن ا عب  من إاطرللات لألنوطة لإلا اادية مللعماً ، اامت للمجموعة ب كوين  ريق عمق ل قيمو ل  ثا  للم واعة 
لضمان صوة مسالمة  ع ى  عماً للمجموعة دلاق للمم كة . كما اامت للمجموعة لإ دا  س س ة من لإلجرلءلت للوااألمة

 موظقيها معمالألها مللمج م  لضمان إس مرل ية عم ما ها.
 دا  لإلجرلءلت لمعض للوات ن مجة إل نس مار  للعم مة لإلن اجمة   ثرمشم ت   ثيرلت للجاألوة ع ى نواط للمجموعة 

عماً للمؤثرين للمو م     عًم لللل   مجهت بها جهات لإلا ااص للو وممة ملل    مث ت لو ق  ألمس        رلزية لإل
 ضالر عن   ار مصًو لعض للمولد للدام للالزمة  م ط يق لإلجرلءلت للبظاممة للم ع قة لقيود للسقر ملل بقق إصاب هو

م م لل  ثير ع ى  سعا  لل م     لعض للمب جات مليضا كان هباك  اثير ع ى للط و    مب جات   عم مة لإلن اجمة، م ل
لعض للاعو ات لل   ملجه ها للمجموعة    عم ما ها لل اميرية مل  قاع  سعا  للوون م البظر  لارى، لاإلاا ة إلى

لمس ويات ن األا لإلن اج لكق للمب جات  قم لقيت عبم مس ويا ها للط م مة، م ال الى     وا   ممت ل ثا  جوهرية لس و 
 .م2021 ما   31للمالمة للمب همة  ى  ل ق رعلب األا ( ع ى ااألمة للمركم للمالى مل19 – يرم  كو منا للمس جم )كو يم 

م ما  ن نطاق هذه ل  ثا  ممم ها   يمل ن غير مؤكمين ميع مملن ع ى لل طو لت للمس ق  مة لل ى   يم ن لل ب ؤ بها بماة 
مجمم  للمبالق  ى للوات للرلهن ،  إن لإلدل ع مللمس ولين عن للووكمة سمس مرمن  ى مرلقمة للوا   ى للمم كة 

و للمدالر للمو م ة مللم ع قة لس س ة إمملدلت للمولد للدام ، مق معها للمجموعة ل رض مرلجعة م قللج رلفمة لل ى   عام
مللمول د للمورية ، ممس ويات للمدممن للوالمة ، مامان إس مرل  م و يق مرل ق لإلن اج لوركات للمجموعة دمن إنقطاع 

 .ل طو لت م قار لما   ط م  للنظمة ملل ولألأم مميم  صواب للماالأ لا
 
 

 أحداث الحقة:  -25
هذه للقولألو للمالمة ملل ى ام   ط و إ ااح  م  عميق ع ى  للق رع ع قم لإلدل ع لعمم مجود   ملت   قة هامة مبذ نهاية 

 للملمة للمو مع للمد ارع.
 

 أرقام المقارنة:  -26
         للسبوية كما  ى للمو مع امن للقولألو للمالمة ااألمة للمركم للمالى  و  عميق لعض   اام للمقا نة لمعض ببود -

امن ااألمة لل  يرلت  ى  قوق  م ملل ى  و عراها ب    للقولألو للمالمة للملمة للمو مع للمد ارع2019ديسم ر  31
ديسم ر  31ل س عانة ب    للقولألو للمالمة للمو مع للسبوية كما  ى يم ن     لل عميالت لو ق  قاي ى لقهو . للم كمة،
  ( ب    للقولألو للمو مع للسبوية.32ليضاح  او ) –م 2020
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