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 :نبذة عن الشركة -1
مســج ة فــ  ملمم لــة ملعربةــة ملســعودية ( هــي شــركة مســاهمة ســعودية "ملاــركة")  عــ ةل مــومد مليع  ــة دملي  ةــ شــركة  1-1

ــــة  ــــاض  1010084155 موجــــ  ســــجل  جــــار  رن ــــ 1411تد مللجــــة  4 بيــــاري صــــادر فــــ  مقي ــــة ملري        هـــــ ملمومف
    ه ملمومفــ 1411شــوم   17ملعــادر بيــاري   851م.   سســا ملاــركة  موجــ  ملقــرمر ملــو مري رنــة 1991ونيــو ي 17

 .م1991يونيو  12هـ ملمومف  1411تد ملقعقك  29بياري   953م ، دملقرمر ملو مري رنة 1991مايو  2
 

 :  زمد  ملاركة معمالها في 1-2
نســـل ملم ســـوجاف مـــ  ملنيـــوط ملعـــ ا ةة كال ـــاي ون ، نـــا د اعـــيل أ طةـــة ميرف دمل ضـــايل ، صـــ اعة مل ثســـيةخ 

دمل ولةسير .... إلـ ( صـ اعة مللاديـاف مـ   )مل اي ون )مل قمي ( في أش الها محدلةة ، ص اعة ملنيوط ملع ا ةة يامل 
صار  29، ملعادر ف   اري   1001009549مل قمي  ، ص اعة محكةاس م  مل قمي   موج   ر ةا ص اع  رنة 

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

 

رقم السجل  اسم الفرع
 الفرعي

تاريخ و مكان 
 النشاط اإلصدار

ه 1438شــــــع ان  11 1010608121  شركة  ع ةل مومد مليع  ة دملي  ة 
 ملرياض 

نســـــــــل ملم ســـــــــوجاف مـــــــــ  ملنيـــــــــوط 
ملعـــــــــــ ا ةة كال ـــــــــــاي ون، صــــــــــــ اعة 

 .محكةاس م  مل قمي 
جمـــــــــــــــــــــــــــــــــاد محد   5 1010675111  فرع شركة  ع ةل مومد مليع  ة دملي  ة 

 ه ملرياض1442
فـــــي  صـــــ اعة مل ثســـــيةخ )مل ـــــقمي  (

أشــــــ الها محدلةــــــة،  ــــــز  د لضــــــير 
 .محلةاف مل  ا ةة كالق   دملييل

 

 ديسم ر م  ناس ملس ة. 31  قأ ملس ة ملمالةة ف  محد  م  ي اير م  كل س ة د  يه  ف   1-3
 

 ملعربةة ملمم لة -ملرياض   7306د قا رنة  –ملم طقة ملع ا ةة ملالانةة  –7305 :في ل اركة ملريةسي ملمركز يقل 1-4
 .2483ملرياض  14335 :ب.  ملسعودية

 

ملمرفقة ملقومية ملمالةة لاركة  ع ةل مومد مليع  ة دملي  ة  )"ملاـركة"(  ملمنيعرك  يضم  ملقومية ملمالةة محدلةة ملمو قك 1-5
 يــت  قــوم ملمجموعــة  اــ ل جمــاع   ي   المجموعــة(يــمجيمع اأد )ملاــركة محم( دشــركيها مليا عــة ململ ةــة )ياــار إليهمــ

إنيــا  د ســوي  محكةــاس ملم ســوجة مــ  مل ــولي بــردب ي  ملمــ ط  فــي دم ــل د ــار  ملمم لــة د يــر ملمــ ط  مــ  مل ــولي 
ميالي ــي  مناــك مللالافــة دأكةــاس ك يــرك مللجــة دأشــرطة د اــومف  ثســية ةة دأكةــاس شــ  ةة ليع  ــة ملنضــردمف دملاومكــ  

دمقــادرف ملياــييق  د إعــادك  ــقدير من اــاف مل ثســيةخ ،ردب ي  د  طانــاف مل ــولي ميالي ــي  دردرف م ســوجة مــ  مل ــولي بــ
مل ـولي في يـل ك وريـق دمل ـولي  يـرم ف ـورد إةي ـي  نيـا  د سـوي  محنسـجة مليق ةـة ملم طـاك  مـومد مـ   اإل افة إلـ  إ اإدمل  

 -   عاد دمقاساف مني اة: دمل ول  يوريالي  دملسي ة ون دمركري ةخ
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 نسبة الملكية  
 سبتمبر 30 بلد التأسيس  إسم الشركة

 م1202
 ديسمبر 31
 م0202

 سبتمبر 30
 م2020

 %100 %100 %100 ملمم لة ملعربةة ملسعودية شركة ف خ ل ع اعة
 
 
 
 
 
 

ملسةارمف د مارس ملاركة مليا عة نااطها ملميمالل في نا د اعيل ملنةام دمحشرعة ، نا د اعيل ملمطارمف دأ طةة 
دمحةـــا  ، نـــا د اعـــيل أ طةـــة ميرف دمل ضـــايل ، صـــ اعة محكةـــاس دمحعـــثم دملرميـــاف دملاماســـي دملي ـــقمف....إل  

     ملعـــادر مـــ  مقي ـــة ملريـــاض بيـــاري  1010468446ملمعـــ وعة مـــ  ملقمـــال  موجـــ  ملســـجل مليجـــاري ملريةســـي رنـــة 
 م.2017مارس  1ه ملمومف  1438جماد ملالاني  2

 
 -:الفروع التاليةأنشطتها من خالل  الشركة التابعة تمارس كما -

 

رقم السجل  اسم الفرع
 الفرعي

تاريخ و مكان 
 النشاط اإلصدار

ي جمــــــــــاد ملالــــــــــان 13 1010468794  مع ل شركة ف خ ل ع اعة
 ملرياض  -ه 1438

صـــــــــــ ل ملم ســـــــــــوجاف ملجـــــــــــاهزك  إســـــــــــيال اإ 
 .1392رمز مل ااط  -ملم  وساف 

 ل يجـــارك مليوريـــقشـــركة م ـــام  
   دملمقادرف

 ربةـــــــــــل مح ـــــــــــر 11 1010499598
 ملرياض  -ه 1440

رنماة   نومعها مل ةل  اليجزية ل م سوجاف دم
ــــــــل ــــــــل   يــــــــر ملم  وســــــــاف مال ملســــــــياير، مل ة

  اليجزية ل نةام.
شـــركة م ــــام  مل ربةــــة ل نةــــام 

  شركة شنا دم ق
رمضــــــــــــــــــــــــــــــــــــان  27 4030381209

  جقا -ه 1441
دمرنماة   نومعها مل ةل  اليجزية ل م سوجاف 

ملم  وســـــــــة، مل ةـــــــــل  اليجزيـــــــــة ل م ســـــــــوجاف 
ـــــل  ـــــر ملم  وســـــاف مال دمرنماـــــة   نومعهـــــا  ي

 ملسياير، مل ةل  اليجزية ل نةام.
ه 1442 رجــــ  17 2050143023 ل نةام  ملقمامشركة م ام  

  ملقمام -
مل ةل  اليجزية ل م سوجاف دمرنماة   نومعها 

ل م ســـــــــوجاف ملم  وســـــــــة، مل ةـــــــــل  اليجزيـــــــــة 
ـــــل  ـــــر ملم  وســـــاف مال دمرنماـــــة   نومعهـــــا  ي

 ملسياير، مل ةل  اليجزية ل نةام.
ه 1442 رجــــ  17 1131311975 ل نةام  ملقعةةشركة م ام  

 بريقك -
مل ةل  اليجزية ل م سوجاف دمرنماة   نومعها 

يـــــــــة ل م ســـــــــوجاف ملم  وســـــــــة، مل ةـــــــــل  اليجز 
ـــــر ملم  وســـــافدمرنماـــــة   نومعهـــــا  ـــــم  ي ل ال

 ملسياير، مل ةل  اليجزية ل نةام.
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  أساس إعداد القوائم المالية: -2
 المعايير المحاسبية المطبقة   2-1

      رنـــة ملـــقدل ململاســـ ة معةـــار منيعـــرك ملمرفقـــة ل مجموعـــة دفقـــا  لمحدلةـــة ملمو ـــقك مل ـــة إعـــقمد هـــ ا ملقـــومية ملمالةـــة  -
ملعربةــة ملســعودية دملمعــايير دمإلصــقمرمف مح ــر  ملمعيمــقك مــ  ملمعيمــق فــي ملمم لــة  محدلــي(ملمــالي ليقريــر )م 34

 ــقك ملمنيعــرك ج  ــا  ملــ  ديجــ  نــرمإك هــ ا ملقــومية ملمالةــة محدلةــة ملمو  .لملاســ ي م ل مــرمجعي  د ملهي ــة ملســعودية
 .م2020ديسم ر  31ف   ر نومية مالةة مو قك س وية كما ج   مل آ

ملمع ومــاف ملمط وبــة إلعــقمد مجموعــة كام ــة مــ  ملقــومية ملمالةــة ملمعــقا دفقــا  ر  يضــم  هــ ا ملقــومية ملمالةــة جمةــل  -
، دللـــ   ـــة إدرم  ملسةاســـاف ململاســـ ةة دمإليضـــا اف ملياســـيرية ململـــقدك لياســـير  ل معـــايير ملقدلةـــة ل يقريـــر ملمـــال 

 ـــر نـــومية مالةـــة  ـــ  آ  دمحدمإ ملمـــال  ل مجموعـــة ممح ـــقم  دملمعـــامثف ملهامـــة لاهـــة ملي يـــرمف فـــ  ملمركـــز ملمـــال
 مؤشـرم    الضـردرك سـاةل م2021سـ يم ر 30فـي  ةةـأشـرر ملم ير مليسعة،  اإل افة مل  تلخ، فإن نيايل فيرك س وية

  .م2021 ديسم ر 31في  ةة ونعرا ل س ة ملم ير م  ي يايل مليي ل 
 

 :أساس القياسالعرف المحاسبى /  2-2

ملمو ـقك ملمنيعـرك  إسـينقمم م ـقأ مإلسـيلقاك ململاسـ   دماهـوم مإلسـيمرمرية دع ـ  محدلةـة ملقـومية ملمــالةة  ه ا  ة إعقمد
 :ملمو قك ملومردك في نايمة ملمركز ملمالي ةةما عقم مل  ود ملرامة مليال أساس مليل اة مليارينةة ،

د ــقك مإلييمــان ليزممــاف ملمســيق  ةة  اســينقمم طريقــة  القةمــة مللالةــة لإ بهــاعيــرمف يــية مإلليزممــاف ملم ــافل ململــقدك إ -
 . ملميونعة

 مإلسيالمارمف  القةمة ملعادلة م   ث  ملربح أد ملنسارك. -
 

 : العملة الوظيفية وعملة العرض 2-3

 دكـ لخ مجموعـةل  ملوظةفةة ملعم ة يمالل مل ي ملسعودي  الريا  قك ملمنيعرك و محدلةة ملم ملمالةة ملقومية ه ا عرض  ة
 .تلخ  ثف ي كر لة ما ،ملعرض عم ة

  

 : أساس توحيد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة 2-4
، نايمـة ملـربح مد ملمنيعـركع ـ  نايمـة ملمركـز ملمـالي محدلةـة ملمو ـقك  ملمنيعـرك ايمل ملقومية ملمالةـة محدلةـة ملمو ـقك 

 ملمنيعـرك، نايمة ملي يرمف في  قوك ملم لةة محدلةة ملمو قك  ملمنيعركملنسارك دملق ل ملاامل مي ر محدلةة ملمو قك 
 ملمنيعــركدكــ لخ مإليضــا اف  ــو  ملقــومية ملمالةــة محدلةــة ملمو ــقك  ملمو ــقك ملمنيعــرك دنايمــة مليــقفقاف مل ققيــة محدلةــة
دنيــايل أعمــا  ملاــركة دشــركيها مليا عــة كمــا هــو م ــي  فــي إيضــاح رنــة  دإليزممــاف أصــو ل مجموعــة،  يــت  اــيمل ع ــ  

 معا   المجموعة. ا(. ملاركة دشركيها مليا عة ياار إليهم1)
 

ل  في ملاركاف مليا عة هي ملاركاف مليي  سةطر ع يها ملمجموعة.  سةطر ملمجموعة ع   ملاركة ع قما ي ون لها مل
مإليــرمدمف ملمي يــرك نيةجــة ماــاركيها  الاــركة دنــقر ها ع ــ  مليــ ةير ع ــ  هــ ا مإليــرمدمف مــ   ــث   ل مهــا  الاــركة. يــية 

 عي ارم  م   اري  سةطرك ملمجموعة ع يها دللي  مليونك ع  ممارسة   خ ملسةطرك.إ  و يق ملاركاف مليا عة 
 
 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في سعلفترتى الثالثة أشهر والت
 ( ير تلخلة ي كر  )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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ســيلومت. يــية صــافي موجــودمف ملاــركة ملمســةطر ع يهــا فــي  ــاري  مإل قــاس مللعــة  يــر ملمســةطرك ب ســ ة  عــيها مــ  
 ير ملمم وكـة مـ  ن ـل ملمجموعـة، ديـية إظهارهـا ك  ـق مسـيقل  محصو د ملنساير دصافي أرباح عرض مللعة في مح

د ـم   قـوك ملم لةـة فـي نايمـة ملمركـز ملمـالي محدلةـة ملمو ـقك  ملمنيعـركد ملنسـارك محدلةـة ملمو ـقك أفي نايمة ملربح 
 .ملمنيعرك

يية مسـي عاد كـل مـ  ملمعـامثف دكـ لخ محرصـقك دمحربـاح دملنسـاير  يـر ململققـة مل ا جـة عـ  ملمعـامثف بـي  شـركاف 
ملسةاســاف ملمي عــة مــ  ملمجموعــة. يــية  عــقيل ملسةاســاف ململاســ ةة ل اــركاف مليا عــة ع ــق ملضــردرك لضــمان  ومفقهــا مــل 

 ن ل ملمجموعة.  عق ملاركة دملاركة مليا عة لها نوميمها ملمالةة ل اس ملايرك.
 

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

ي ــاير  1ســارية إعي ــارم  مــ  ر يوجــق معــايير جقيــقك  ــة إصــقمرها دمــل تلــخ فــإن عــقدم  مــ  مليعــقيثف ع ــ  ملمعــايير  -
م دملي   ة شر ها ف  ملقومية ملمالةة ملس وية دلل  لةس لهـا أةـر جـوهر  ع ـ  ملقـومية ملمالةـة محدلةـة ملمو ـقك 2021

 ملمنيعرك ل مجموعة.
 

  السياسات المحاسبية المطبقة 3-2
 يماشــ  مــل   ــخ ملسةاســاف ملمنيعــرك إن ملسةاســاف ململاســ ةة ملمي عــة فــي إعــقمد ملقــومية ملمالةــة محدلةــة ملمو ــقك  -

 .م2020ديسم ر  31ع  ملس ة ملمالةة ملم يهةة في  ل مجموعةملمي عة في إعقمد ملقومية ملمالةة ملس وية ملمو قك 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -4
ودمف  ـؤةر ع ـ  م ـالغ مإليـرمدمف دملمعـردفاف دملموجـييط   إعقمد ملقومية ملمالةة م  مإلدمرك عمل أ  ام د قـقيرمف دمفيرم ـاف 

. إر أن عــقم ملي كــق  اــ ن هــ ا فعــاح عــ  ملمط وبــاف ململيم ــة كمــا فــي  ــاري  مليقريــر ملمــاليدملمط وبــاف ملمعــرح ع هــا دمإل
أد ملمط وبـاف مليـي  ل  نيايل نق  يط    عقيث  جوهريا  ع   ملقةمـة ملقفيريـة ل موجـودمفإيرم اف دمليققيرمف يم   أن يؤدي فمإل

 سيي ةر في ملايرمف ملمسيق  ةة.
لــ  ملن ــرك دعوممــل أ ــر  مني اــة يعيقــق أنهــا معقولــة فــي ظــل ملظــردف ملموجــودك د ســينقم إفيرم ــاف  ســي ق هــ ا مليقــقيرمف دمإل

يقــقيرمف أ ــر .  ــية مرمجعــة مل ل ل ــة ع ــ  ملقــةة ملقفيريــة ل موجــودمف دملمط وبــاف مليــي يعــع  مللعــو  ع يهــا مــ  معــادر
د أمليـي يـية فيهـا مرمجعـة مليقـقيرمف فيرم اف محساسةة  اـ ل ميومصـل. يـية  سـجيل مرمجعـة مليقـقيرمف ململاسـ ةة فـي ملايـرك دمإل

 تم كانا مليققيرمف ملمي يرك  ؤةر ع   ملايرمف مللالةة دملمسيق  ةة.إ ك ملمرمجعة دملايرمف ملمسيق  ةةفي فير 
 فيرم اف ململاس ةة ملهامة مليي لها   ةير جوهري ع   ملقومية ملمالةة كاي ي: ة بةان مح  ام دمليققيرمف دمإل

 

 األحكام: 4-1
 ستيفاء التزامات األداء إ

ليزممـاف محدمإ ع ـ  مـق  ملونـا إعمثإ ليلقيق ما إتم  ة مسـيةااإ  قيةة كل عقق م  عقودها مل مل مجموعةيج  ع   مل
 ااقةـاف إبيقيـةة تلـخ ب ـاإ ع ـ   مجموعـةملمثيمـة إلدرم  مإليـرمدمف. نامـا ملد في دنا ملقد مـ  أجـل  لقيـق ملطريقـة أ

   ام محنظمة دملقومني  تمف ملع ة.أبرميها مل ملعمثإ د أرمإ مليي مل ةل دملا
 

 
 



 (مساهمة سعودية) شركة -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في سعلفترتى الثالثة أشهر والت
 ( ير تلخلة ي كر  )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 تحديد أسعار المعامالت 
 لقيــق أســعار ملمعــامثف فةمــا ييع ــ    ــل عقــق مــ  عقودهــا مــل ملعمــثإ. دع ــق عمــل مالــل هــ م  مجموعــةيجــ  ع ــ  مل
بيقيةة   ةير أي ةم  مي ير في ملعقق نيةجة ل نعوماف أد مل رمماف، ددجود أي ع عـر  مـوي ي  مجموعةملل ة،  قوم مل

 ةم   ير نققي في ملعقق.ي أد جوهري في ملعقق 
 

 (19 –وباء كورونا )كوفيد 
نامــا ملمجموعــة  مرمجعــة ملمعــادر ملريةســةة ليقــقيرمف عــقم ملي كــق مليــ   ــة مللاــك ع هــا فــ  ملقــومية ملمالةــة ملمو ــقك 

( .  عيقــق مإلدمرك أنــ   نــثف ملنســاير مإلييمانةــة ملميونعــة ل موجــودمف 19 –مح يــرك ع ــ    فةــة دبــاإ كوردنــا )كوفيــق 
ر ملمالةة دجمةـل ملمعـادر ليقـقيرمف عـقم ملي كـق مح ـر   ظـل مماة ـة ملمالةة ، فإن  سارك إننااض قةمة ملموجودمف  ي

لي ــخ مليــ   ــة مإلفعــاح ع هــا فــ  ملقــومية ملمالةــة ملمو ــقك ملســ وية. سيســيمر مإلدمرك فــ  مرمق ــة ملو ــل دســي ع س أ  
 .(24إيضاح ) –   ييرمف مط وبة ف  فيرك إعقمد مليقارير ملمسيق  ةة

 
 

 :فتراضاتالتقديرات واإل 4-2
 برامج المنافع المحددة 

كيــومري كيومريــة. ييضــم  مليقيــةة مإلإليــزمم  اســينقمم  قيةمــاف  ــافل ململــقدك دملقةمــة مللالةــة لإيــية  لقيــق  ل اــة بــرممل ملم
فيرم اف ملمي وعـة مليـي  ني ـك عـ  مليطـورمف ملاع ةـة فـي ملمسـيق ل. دهـ م ييضـم   لقيـق معـقرف إلد ل ملعقيق م  م

ملردم   في ملمسيق ل دمعق  ملوفةاف دمعق   ركة  وظة  ملموظاي . نيةجـة مليعقيـقمف ملناصـة  عم ةـة ملنعة د يادك 
فيرم ـاف. هـ ا مإلليـزمم ملم ـافل ململـقدك يميـا   لساسـةة عالةـة  جـاا ملي يـرمف فـي إيةة دط ةعي  ملطوي ة محجل، فـإن مليق

ايير ملقةــاس محكالــر عر ــة ل ي ييــر هــي معــق  ملنعــة فيرم ــاف فــي  ــاري  مليقريــر ملمــالي. إن معـيـية فلــا جمةــل مإل
دملزيادك ملمسيق  ةة ل ردم  . ع ق  لقيق معق  ملنعة ملمثية،  عيمـق مإلدمرك ع ـ  ملعايـق ملسـوني ع ـ  سـ قمف ملاـركاف 

ض دملط ـ  ملعالةة ملجودك.  عيمق  يادمف ملردم   ملمسـيق  ةة ع ـ  معـقرف مليضـنة ملمسـيق  ةة دمحنقمةـة دمليرقةـة دملعـر 
قرمإمف سـيإلناصـة  الـقد  ململـقدك. نـق  ي يـر لـ  جـقمد  ملوفةـاف ملميا ـة دمإوك مليوظة . يسي ق معـق  ملوفةـاف في س

 سيجا ة ل ي يرمف ملس انةة.إجقمد  ملوفةاف ع   فيرمف 
 

 الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
جــا  ييط ــ  مســينقمم  اليل اــة ملمطاــ ك هــو مإن قةــاس منعــا  ســاير مإلييمــان ملميونعــة ل موجــودمف ملمالةــة ملمقاســة 

 فيرم اف هامة  و  ملظردف مإلنيعادية ملمسيق  ةة دملس وك مإلييماني.إنمات  معققك د 
 -في  ط ي  ملميط  اف ململاس ةة لقةاس  ساير مإلييمان ملميونعة مالل : ه اك عقد م  مح  ام ملهامة ملمط وبة أيضا  

 .ي مناطر مإلييمان لقيق معايير ل زيادك ملل يرك ف -1
 .إ يةار مل مات  ملم اس ة دمإلفيرم اف لقةاس ملنساير مإلييمانةة ملميونعة -2
إييمانةة   ساير م  بها ير  ط دما ملم يجاف/محسومك أنومع م  نوع للل ملمسيق  ةة ل يعورمف نس ي د ن  إنااإ -3

 ميونعة.
 ملنساير مإلييمانةة ملميونعة.إنااإ مجموعة م  ملموجودمف ملمالةة ملمماة ة ح رمض قةاس  -4

  إة اف منعا ل نساير مإلييمانةة ملميونعة لألددمف ملمالةة مليي يية قةاسها  اليل اة ملمطا ك. مجموعة قوم مل
 قةاس منعا ملنساير  م  غ يسادي ملنساير مإلييمانةة ملميونعة ع ـ  مـق  ملعمـر مإلفيرم ـي لـألدمك  مجموعة قوم مل

   :ملمالةة  إسيال اإ
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة
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 شهرم. 12محددمف ملمالةة مليالةة دمليي يية قةاس منعا  ساير مإلييمان ملميونعة لها ع   مق   -
محددمف ملمالةـــة مليـــي لـــة  ر اـــل فيهـــا د  ي  مليقريـــرملموجـــودمف ملمالةـــة تمف ملمنـــاطر مإلييمانةـــة ملم ناضـــة فـــي  ـــار  -

 ملمناطر مإلييمانةة  ا ل جوهري م   مإلة اف محدلي لها.
 

 عمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات األ
ر  عـق مح ـ  سـيهثك. يـية  لقيـق هـ م مليقـقيرية ل ممي لاف دملمعقمف للساب مإلمحعمار مإلنياجةة مليققي مجموعة لقد مل
ر مإلنياجةــة مليققيريــة دمرك  الــا محعمــام محصــل دملي ــك ملط ةعــي،  قــوم مإلعي ــار ملمــقك ملميونــل فيهــا مســينقمفــي مإل

نيعــادية مــ  هــ ا  مــوت  ملميونــل ل م ــافل مإلملثك مــل ســيها ل ي كــق مــ   ومفــ  طريقــة دمــقك مإلســيهثك ددريــدطريقــة مإل
 ملموجودمف.

 (.دجقف إن) دملمسيق  ةة مللالةة ملايرمف في سيهثكمإل معردف في ملي يرمف  عقيل ديية
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية. 
ةة في تم كان ه اك مؤشرمف ع   مننااض قةمة ملموجودمف  ير ملمالإبياري  كل  قرير مالي بيقيةة ما  مجموعة قوم مل

ننااض ملقةمة في  ا  دجود مؤشرمف ع   عقم إيلقيق  يةار ملموجودمف  ير ملمالةة لإ اري  كل  قرير مالي. يية 
 إم انةة مسيردمد ملقةة ملقفيرية. 

د ملو قك ململققة أاف مل ققية ملمسيق  ةة م  محصل سيعما ،  قوم مإلدمرك بيقيةة مليقفقمإل يساب ملقةمة نيق إع قما يية 
  يساب ملقةمة مللالةة له ا مليقفقاف مل ققية. قق د نيار معق  ملنعة ملم اس  إلل 

 

 مبدأ االستمرارية 
ن لقيها ملمومرد أل  إسيمرمرية د وص ا سيمرمر ع   أساس م قأ مإل عمل  قيةة لققر ها ع   مإل مجموعةناما إدمرك مل

سيمرمر في نااطها في ملمسيق ل ملم ظور. إ افة ل لخ، لةسا مإلدمرك ع   درمية   ي عقم  ةق  جوهري نق ي قي لإ
سيمرمر في إعقمد ملقومية سيمرمرية. دباليالي،  ة مإلسيمرمر دف  م قأ مإلع   مإل مجموعةث  م  ملاخ  و  نقرك ملظ 

 سيمرمرية.ع   أساس م قأ مإلملمالةة 



 (مساهمة سعودية) شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  األولية الموحدة المختصرة )غير مدققة( إيضاحات حول القوائم المالية

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في سعتلفترتى الثالثة أشهر وال
 لة ي كر  ير تلخ( جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  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 ي اير 1في 

355 306  -   ملايركإ افاف  ث     -  -  656 38   -  3 214 526  488 608 3  
 (856 253 8)  (819 220)  -  -  (000 199)  -  (037 834 7)  -   سي عادمف  ث  ملايركإ

540 446  -  ململو  م  أعما  رأسمالةة   438 48  -  893 42   777 206  (838 554)  - 
252 822 174  140 535 36  م2021 سبتمبر 30في    11 784 406  168 619 3   9 113 049  051 645   10 060 577  565 579 324  

                 :هــالكستمجمع اال
 347 113 176  -  135 62   865 002 8  419 997 2  364 531   542 577 137  022 942 26       م2021ي اير  1في 
864 587   ملايركهـثك إسي   4 105 489   264 629   277 285   272 370   46 958  -  318 831 5  

مجمــــــــــــــــــــــــــل إســــــــــــــــــــــــــيهثك 
 مإلسي عادمف

 -  (7 213 354)  -  ( 198 999)  -    -  -  (7 412 353) 

 312 532 174  -  093 109   235 275 8  705 075 3  993 795   677 469 134  609 806 27  م2021بتمبر س 30في 
                 :صافي القيمة الدفترية

8 728 531  م2021 سبتمبر 30في    118 352 497  10 988 413  463 543   837 814  958 535   577 060 10   253 047 150  
 586 111 153  424 905 7  139 376  635 028 1  749 820  604 204 11  917 182 122  118 593 9  م2020ديسمبر  31فى 

 

 

 (.14إن معظة ملممي لاف دميرف دملمعقمف مرهونة لعالح ص قدك ملي مةة ملع ا ةة ملسعودي مقابل ملقردض ملمسي مة )ميضاح رنة  -
 .ريا  سعودي 67 414 482نقرها موجودمف مسيه لا  اللامل در  ملا  عمل بيل اة  م2021 س يم ر 30دملمعقمف كما في  ميرفييضم  ب ق ملممي لاف د  -

 :ما ي  فة رأسمالةة  لا ملي اي ملعما  *  يمالل مح
 م2021 سبتمبر 30 

 م2020 ديسمبر 31  )غير مدققة(
 )مدققة(

 187 066 6  346 608 8 م رف دمعقمف
 449 583  413 77  لسي اف ع   م ان  مسي جرك

 788 255 1  818 374 1 مقفوعاف مققمة ل موردي  دإعيمادمف مسي قية
 10 060 577  7 905 424 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 :(بالصافى) -أصول حق اإلستخدام  -6

ـــة  ملهي ـــة ملســـعودية ل مـــقن ملعـــ ا ةة دم ـــاط  مليق ةـــة ســـي جر ملمجموعـــة نطعيـــي أرض مـــ   "مـــقن"  المقي ـــة ملعـــ ا ةة ملالانة
 الريــاض إ ــقمهما مقــام ع يهــا معــ ل ملاــركة دشــركيها مليا عــة دمح ــر  مقــام ع يهــا م  ــ  ســ    ل عــام ي   المجموعــة ،   يهــ  

 م ده ا ملعقود ناب ة ل يجقيق  مومفقة ملطرفي .6/9/2035هـ ملمومف  24/7/1457عقود مإليجار ف  
 

 م2020 ديسمبر 31
 م2021 سبتمبر 30  )مدققة(

 )غير مدققة(
  

  :التكلفــة    
 كما ف  بقمية ملايرك/ملس ة  9 426 841  9 426 841

 ملايرك/ملس ةإ افاف  ث    -  -
841 426 9  841 426 9    

 :اإلطفاءمجمع     
 كما ف  بقمية ملايرك/ملس ة  600 984 1  1 488 450
  م   ل اة مل ااط -ملس ةملايرك/إطااإ   372 112  496 150

1 984 600  712 356 2    
 صافي القيمة الدفترية نهاية الفترة/ السنة  7 070 129  241 442 7

 
 

 :بلغت اإللتزامات ونفقات التمويل المؤجلة الناتجة عن تلك العقود كما في
 )غير مدققة( م1202 سبتمبر 30  
 اإلجمالي  الجزء غير المتداول  الجزء المتداول  

ع  عقود ملي جير إليزمماف   780 024  10 140 312  10 920 336 
 (149 199 3)  (090 813 2)  (059 386)   لالة   مويل مؤج ة

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

ع  عقود ملي جير إليزمماف   780 024  10 920 336  11 700 360 
 (968 603 3)  (149 199 3)  (819 404)   لالة   مويل مؤج ة

  375 205  7 721 187  8 096 392 
 

ملمو قك  ملقومية ملمالةةب غ مللق محدن  لقفعاف مإليجار ملمسيق  ةة )مإلليزمماف ع  عقود ملي جير( كما في  اري   -
 دبعاة إجمالةة كما ي ي:

الحد األدنى لدفعات 
 السنة ةياإليجار المستقبل

780 024 2022 
780 024 2023 
780 024 2024 

 ما  عقها 264 580 8
10 920 336    

 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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    :)بالصافى( –مخزون  -7

 
 م2021 سبتمبر 30

 م2020 ديسمبر 31  )غير مدققة(
 )مدققة(

 24 799 708 منزدن مومد  ام
 

19 293 797  
  439 851 10  9 988 963 منزدن  لا مليا يل

  747 858 12  17 020 221 منزدن م يل  ام
  902 842 6  7 385 437 نطل غةار آرف دمعقمف

  841 550 2  2 174 019 منزدن مومد دمسي زماف أ ر  
  962 207   377 288 إعيمادمف مسي قية

 636 745 61   52 605 688 
    يخصم

 (919 699 4)  (919 749 3) منعا منزدن رمكق دبطئ مللركة
 717 995 57   47 905 769  

 

 :وبطئ الحركة مخصص المخزون الراكدفيما يلى حركة  7-1   

 م2020 ديسمبر 31
 م2021 سبتمبر 30  )مدققة(

   )غير مدققة(

 س ةململايرك/ف  بقمية   919 699 4  096 439 6
 س ةململايرك/ملم ون  ث     -       646 190

 س ةمل ث  ملايرك/ إنيا  مل رض م   (000 950)   (823 929 1)
4 699 919  3 749 919   

 

    :) بالصافي( –ذمم مدينة تجارية  -8

 م2021سبتمبر  30 
 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(

 )مدققة(
  652 167 43  61 804 633 تمة مقي ة  جارية 

    يخصم
 (420 915 2)  (161 997 5) مإلننااض ف  مل مة ملمقي ة مليجارية  ساير

 472 807 55  40 252 232  
 

 

 

      :م2020ريــــا  ســـــعود  ) 5 997 161 قةمـــــة مليجاريــــة نناضــــا ملـــــ مة ملمقي ــــة إ م2021 ســـــ يم ر 30كمــــا فــــ    8-1
دفقـا  لطريقـة  ملمقي ـة مليجاريـة ةملـ م قةمـة فـي نناـاضمإل منعـا  يسـابإ ريا  سـعود (.  يـت  ـة 2 915 420

 .9ل يقرير ملمال  رنة  يمان ملميونعة ط قا  لميط  اف ملمعةار ملقدل يمإل
 
 
 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 اإلنخفاض فى قيمة الذمم المدينة التجارية: خسائرفيما يلى حركة  8-2
 م2020ديسمبر  31

 م2021سبتمبر  30  )مدققة(
   )غير مدققة(

386 192 4  س ةململايرك/ ف  بقمية  420 915 2  
 س ةململايرك/ ملم ون  ث  803 235 3  -

 س ةململايرك/ملمسينقم م   ساير مإلننااض  ث   (062 154)  (750 420)
(216 856)  س ةململايرك/ ث  مإلننااض  ساير ع س  -  

2 915 420  5 997 161   
 

 

 :فى كما فى تاريخ القوائم المالية كما كانت أعمار الذمم المدينة التجارية 8-3
 م2020ديسمبر  31

 م2021سبتمبر  30  )مدققة(
   )غير مدققة(

  ير مسيلقة 28 044 928  328 198 18
  عق  اري  مرسيلقاك –  ي  شهري  16 177 786  601 105 14

  عق  اري  مرسيلقاك –ل  ةثةة أشهر م  شهري  إ 4 451 777  604 236 8
  عق  اري  مرسيلقاك – م  ةثةة أشهر إل  س ة 11 303 421  644 748 1

  عق  اري  مرسيلقاك – أكالر م  س ة 1 826 721  475 878
43 167 652  633 804 61  

 

    :مدفوعات مقدمًا وأرصدة مدينة أخرى  -9
 م2021سبتمبر  30 

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

  803 842 1  4 525 286 دفعاف مققمة ل موردي 
  969 884 3  4 737 971 م  ملموردي  مسيلقة  ومفز

  984 035 4  4 669 628 معردفاف مقفوعة مققما  
 -      730 508 " سيرد" ري ة قةمة مضافة 

  314 771   551 134 تمة موظاي 
  116 788 3  1 051 803 أرصقك مقي ة أ ر  

 330 266 16  14 323 186 
 

 

   :الربح أو الخسارةبالقيمة العادلة من خالل إستثمارات   -10

 
 م2021 سبتمبر 30

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

 19 606 108   409 989 37 السنةالفترة/ ول أرصيد 
 60 585 344  5 011 727 س ةمل  ث  ملايرك/ إ افاف

 (345 585 42)  (39 872 803) ملس ة  ث  ملايرك/ إسي عادمف
 383 302  1 149 183  د ملنساركأملربح سيالمارمف مالةة  القةمة ملعادلة م   ث  إ أرباح

 516 277 4   37 989 409 
 
 

 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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سـيالمارييي  يـية إدمر هـة عـ  طريـ  إ عـاة أساسـةة فـ  ملاظيـي   م2021 سـ يم ر 30كمـا فـ   مإلسـيالمارمفرصيق يمالل ي
ســيالمار فــ  أددمف ســوك مل قــق دملميــاجرك. دنــق نامــا ملمجموعــة بيعــ ة  هــ ا يــية مإلركاف ملمالةــة ململ ةــة  يــت أ ــق ملاــ

كييـاب فـ   اإل م2021 ـث  عـام  ملمجموعـةكمـا نامـا  ملنسـاير دفقـا  ل قةمـة ملعادلـة. دأمإلسيالمارمف مـ   ـث  محربـاح 
سـيالمارمف نـيل عـ    ـخ مإل،  ملعـام درمجهـا  السـوك ملمالةـة  ـث  ملربـل محد  مـ مليي  ة إ سهة ملاركاف ملسعوديةأ عض 

    ـة عر ـ  ريـا  سـعود  دملـ 1 034 016 نـقرا ربـح م2021 سـ يم ر 30 ملايرك ملمالةة ملم يهةـة فـ ع ق بةعها  ث  
 ملنسارك.د  قايمة ملربح  محرباح م  إسيالمارمف مالةة  القةمة ملعادلة  م 

 
    :النقد دالتاعنقد وم  -11

 م2021سبتمبر  30 
 م2020ديسمبر  31  مدققة()غير 

 )مدققة(
  044 126   166 053 نقق  الع قدك 

  209 510 8  3 789 988  سا اف جارية – نقق لق  مل  وك

 041 956 3  8 636 253  
 

 :رأس المال -12
ــ ريــا   115 000 000: م2020) ريــا  ســعودي 115 000 000بـــ  م2021 ســ يم ر 30فــ   قد رأس مــا  ملاــركة  

 ، ريــــا  ســــعودي 10 ملســــهةقةمــــة  ، (ســــهة 11 500 000: م2020) ســــهة 11 500 000مقســــمة إلــــ   ،( ســــعودي
 .مقفوعة  اللامل

 
 :اإلحتياطى النظامى -13

% مـ  10ييعـي  ع ـ  ملاـركة سـ ويا   لويـل  ف  ملمم لة ملعربةة ملسعودية ،ملاركاف ملاركة محساس  دنظام  ظام ل دفقا  
 .% م  رأسمالها30  ي  ي  غ ه م مإل يةاطي مل ظامياط  نظام  إ ية إل صاف  د  ها 

. هـــ م  محم يعي ـــر مإل يةـــاط  مل ظـــام  فـــ  ملقـــومية ملمالةـــة محدلةـــة ملمو ـــقك ملمنيعـــرك هـــو مإل يةـــاط  مل ظـــام  ل اـــركة
 ملاركة. مساهم مإل يةاط   الةا   ير مياح ل يو يل ع   

 
  :وتسهيالت قروض -14

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

 إيضاح 
 م2021سبتمبر  30

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

  080 454 36  31 975 206 (1-14) ملسعود نرض ص قدك ملي مةة ملع ا ةة 
  083 684 72  61 860 411 (2-14) نردض د سهةثف ب لةة 

  617 835 93  109 138 163 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 :قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 14-1

 38,3م، أبرما ملاركة محم إ ااقةة مل ص قدك ملي مةة ملع ا ةة ملسعودي  إجمالي م  غ 2008 ث  عام 
م يون ريا  سعودي م  أجل  مويل  وسعة ملمع ل دتلخ م   ث  شرمإ  طوط إنيا  ليع ةل أكةاس محسم ا 

 .د وسعة نسة محكةاس ملل يرك دم اي   ع ةل  طانة مللاديافمل ثسية ةة 
 35,3م، أبرما ملاركة مليا عة إ ااقةة مل ص قدك ملي مةة ملع ا ةة ملسعودي  إجمالي م  غ 2018 ث  عام 

م  أجل  مويل شرمإ  طوط منيا  ملمع ل ( 5إيضاح رنة ) – ضمان ره  أصو  ملمع ل م يون ريا  سعودي 
  -دبةان تلخ ملقرض كاليال  :

 

 م2021سبتمبر  30 
 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(

 )مدققة(
 000 807 74   000 807 74 إجمالي ملقرض ملمم وح

 (000 607 36)  (000 507 41) ملمسقد م  ملقرض
 000 200 38   000 300 33 السنةالفترة/فى نهاية  المتبقي من قيمة القرض الممنوح

 (920 745 1)  (794 324 1)  رسوم إدمرية مقفوعة مققما  
 080 454 36   206 975 31 سنةالالفترة/ رصيد صافي القرض في نهاية

6 095 526  ملجزإ ملميقمد    5 941 730 
25 879 680 ملجزإ  ير ملميقمد     30 512 350 

 

رسوم إدمرية مقفوعة ع   ملقرض ملمم وح م  ص قدك ملي مةة في يمالل ملرسوم مإلدمرية ملمقفوعة مققما    -
ب  ا معردفاف مإلطااإ ململم ة ع   ملع ا ةة ملسعود  ديية إطاايها ع   فيرمف س ومف سقمد ملقرض. 

ل اس ريا  سعود  ) 421 127م  غ  م2021 س يم ر 30ملايرك ملم يهةة ف  نايمة محرباح أد ملنساير  ث  
 ريا  سعود (. 429 565: م2020 ملايرك

 يلمل ملاركة معردفاف إ افةة م  ن ل ص قدك ملي مةة ملع ا ةة ملسعودي  ث  مقك ملقرض  يمالل ف   -
معردفاف ميا عة ملماردع ، د لمل ع   نايمة محرباح أد ملنساير ع   أساس مإلسيلقاك. ب  ا 

 م2021 س يم ر 30ملايرك ملمالةة ملم يهةة في نايمة محرباح أد ملنساير  ث   ملمعردفاف ململم ة ع  
 ريا  سعود (. 294 800: م2020 ل اس ملايركريا  سعود  ) 362 582 م  غ

 

 :قروض وتسهيالت بنكية 14-2
 م2021سبتمبر  30 

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

 583 746 59  35 486 020  نعيرك محجلد  ميقمدلة نردض
 500 937 12  26 374 391 نردض طوي ة محجل 

 411 860 61  083 684 72 
 
 
 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 :بنك الرياض
م يون ريا   49م ناما ملمجموعة بيوقةل إ ااقةة  مويل إسثمةة مل ب خ ملرياض  م  غ 2017إبريل  9 بياري 

سعودي، دتلخ   رض مليمويل ملجزيي لماردع إنيا  أ ق م يجاف ملع اعاف مليلوي ةة ملنا   الاركة مليا عة 
ة  جقيق إ ااقةة مليمويل مإلسثمةة م  2018مارس  28م له م مل رض، دبياري  2017دمليي  ة   سةسها  ث  عام 

م ناما ملمجموعة بينفةض قةمة مليمويل ع  طري  2018يوليو  19م يون ريا  دفي  72د يادك  ق مليمويل إل  
م يون ريا   51م يون ريا  سعودي لةع ح  ق مليمويل  21إل اإ ب ق ملقرض مليجسيري نعير محجل  قةمة 

مجموعة برفل قةمة مليمويل ع  طري   يادك مليسهةثف طوي ة محجل م ناما مل2019مارس  10سعودي. دفي 
م يون د عقيل مللقدد مإلييمانةة ل يسهةثف نعيرك محجل لةع ح إجمالي مليسهةثف نعيرك محجل م  غ  15 قةمة 

س ق  م يون ريا  سعودي ع ما    ن ه م مليمويل مضمون م   ث   وقةل 66م يون ريا  سعودي د ق مليمويل  25
 مليسهةثفم ناما ملمجموعة بيجقيق 2021 مارس 25 مليمويل ، ه م دف  حمر م  ملمجموعة  إجمالي م  غ

 م.2022 مارس 25د  يه  ف  
 -:ي يمالل ف  مليال م2021 س يم ر 30ب غ ملمسي ل م  ه ا مإل ااقةة  ي   -
 . ريا  سعودي ع   ش ل  طا اف  مان ألك 465 -1
 5,8سعودي ع   ش ل نردض إسثمةة  المرم لة طوي ة محجل )ي  غ ملجزإ ملميقمد  م ها م يون ريا   33,7 -2

 .م يو ريا  سعودي( 27,9م يون ريا  سعودي دملجزإ مل ير ميقمد  م  غ 
 عيمادمف مسي قية .إ م يون ريا  سعودي ع   ش ل  14,3 -3

 

 :بنك البالد
عقق  سهةثف إييمانةة ميومفقة مل ملاريعة مإلسثمةة مل ب خ م ناما ملمجموعة بيوقةل 2018س يم ر  16بياري  

، دتلخ   رض مللعو  ع   نرض إسثمي  المرم لة نعير محجل ليمويل  م يون ريا  سعودي 30مل ثد  م  غ 
إبريل  12 رأس ملما  ملعامل ل اركة دشركيها مليا عة. ه م دنق ناما ملمجموعة بيجقيق عقق مليسهةثف بياري 

 م.2021
قرض إسثمي م يون ريا  سعودي ك 25,25م م  غ 2021 س يم ر 30ب غ ملمسي ل م  ه ا مليسهةثف  ي  

 .، دنق  ة مللعو  ع   ه م مليمويل  ضمان س ق حمر لعالح ب خ مل ثد  المرم لة نعير محجل
 

 

 تبويب القروض بقائمة المركز المالى 14-3
 م2021سبتمبر  30 

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

    قروض طويلة األجلالجزء الغير متداول من 
 30 512 350  25 879 680 نرض ص قدك ملي مةة ملع ا ةة ملسعودي

 12 937 500  26 374 391 نردض د سهةثف
 52 254 071  850 449 43 

    الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
 5 941 730  6 095 526 ملسعودينرض ص قدك ملي مةة ملع ا ةة 

 5 750 000  5 750 000 نردض د سهةثف
 526 845 11  730 691 11 

    األجل قصيرةقروض 
 53 996 583  020 736 29 نردض د سهةثف

 617 835 93  163 138 109 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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    :مستحقات وأرصدة دائنة أخرى   -15
 م2021سبتمبر  30 

 م2020ديسمبر  31  )غير مدققة(
 )مدققة(

 081 391 8  10 155 287 معردفاف مسيلقة
 482 153 2  1 863 896 دفعاف مققمة م  ملعمثإ

 5 151 746  5 151 746  * و يعاف أرباح مسيلقة
 201 081 1  030 576  ري ة قةمة مضافة مسيلقة

 440 293  440 295 أرصقك دمي ة أ ري 

 18 187 254  17 070 950 
 

 

ريا   5 151 746م م  غ 2007م إل  2003ب  ا  و يعاف محرباح مليي لة يطال  بها ملمساهمي  ع  ملس ومف م   *
 ريا  سعودي(. 5 151 746م: 2020ديسم ر  31) م2021 س يم ر 30سعودي كما في 

 

 

 :ربحية السهم)خسارة(/   -16 لفترة الثالثة أشهر المنتهية فى  أشهر المنتهية فى التسعةلفترة 
 سبتمبر 30

 م 2020
 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
 م 2021

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
 م 2020

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30 
 م 2021

 )غير مدققة(

 

لمساهمي ملاركة  ملايرك  ساركصافي  (3 443 535)  (2 947 127)  (10 185 267)  (2 121 745)
 محم

 ملميوسط ملمرجح لعقد محسهة 11 500 000  11 500 000  11 500 000  11 500 000
ل سهة م  صافي  ةةمحساسملنسارك  (0.30)  (0.26)  (0.89)  (0.18)

 لايرك سارك م
 

 ر يوجق إليزمم نابل ل يلو  حددمف  قوك م لةة ل م فإن ربلةة ملسهة ملمناضة ر  ني ك ع  ربلةة ملسهة محساس .
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مخصص الزكاة:  -17
 حركة مخصص الزكاة: 17-1

 م2020ديسمبر  31
 )مدققة(

  م2021 سبتمبر 30 
  )غير مدققة(

 س ةململايرك/  في بـقميـة 577 011 3  886 180 4
 س ةململايرك/  ملم ون  ث  2 970 000  787 323 3

  منععاف مسينقمـــة (104 246 3)   (4 493 096)
577 011 3  473 735 2  



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 الزكوى:الموقف  17-2
 شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف )الشركة األم(

   م2016م وحتى 2013ن عام م السنوات
م د يـــ  2013لألعـــومم مـــ    إصـــقمر ملـــربط ملزكـــوي  هي ـــة ملزكـــاك دملضـــري ة دملجمـــاركم نامـــا 2019 ـــث  عـــام 

نامــا  ريــا  ســعودي دنــق 116 491م. نــيل عــ  تلــخ فردنــاف  كويــة مســيلقة ملســقمد ع ــ  ملاــركة  م  ــغ 2016
 م.2019ملاركة  سقمد ملم  غ ملمسيل   ث  عام 

   م2018م وحتى 2017ن عام م السنوات
 إصقمر ربط  كوي نيل ع  تلخ فردناف  كويـة مسـيلقة  هي ة ملزكاك دملضري ة دملجماركناما م 2020 ث  عام 

 ملمسيل .ريا  سعودي دنق ناما ملاركة  سقمد ملم  غ  274 485ملسقمد ع   ملاركة  م  غ 
  م2019 سنة

دلـة  ـرد ل اـركة أيـة ربوطـاف  كويـة مـ  ن ـل  . ملعـام  ـخ بيققية مإلنرمر ملزكوي م  دجهـة نظرهـا عـ   ناما ملاركة
  عق. ملس ةع    خ  هي ة ملزكاك دملضري ة دملجمارك

 شركة فبك للصناعة )الشركة التابعة(
 م2020 حتي السنوات

  ـخ ملسـ ومف د عـ ا ع ـ  شـهادك دلـة  ـرد ل اـركة أيـة ربوطـاف  كويـة عـ    ـخ اما ملاركة بيققية منرمرم ها عـ  ن
 ملس ومف.

 

 اإلقرار الموحد للمجموعة
ليقــقية إنــرمر  كــو  مو ــق  مــ  هي ــة ملزكــاك دملضــري ة دملجمــاركم  عــ ا ملمجموعــة ع ــ  مومفقــة 2020 ـث  عــام 

م د عــ ا ع ــ  شــهادك 2020دنـق نامــا ملمجموعــة بيقــقية مإلنـرمر ملمو ــق عــ  عـام ل اـركة محم دشــركيها مليا عــة. 
 ، دلة  رد أية ربوطاف  كوية م  ملهي ة. م2022إبريل  30صاللة  ي  

 
 
 
 
 

 :الطاقة غير المستغلة  -18
د  وي هــا  "ملمنــزدن "( 2 يســاب ملطانــة  يـر ملمســي  ة مــ  ملمعــردفاف مإلنياجةـة دفقــا  ل معةــار ململاســ ي ملـقدلي رنــة )إ ـة 

 م  ملمعردفاف مح ر   يت ر  عي ر جـزإم  مـ   ل اـة ملم ةعـاف لعـقم  اـ يل ملمعـ ل  الطانـة مإلنياجةـة ملعاديـة ، هـ م 
 سـ يم ر 30) ريـا  سـعودي 1 056 787م  ـغ  م2021 سـ يم ر 30دنق ب  ا   خ ملمعردفاف  ث  ملايرك ملم يهةـة فـي 

 .ريا  سعود ( 1 614 710م : 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 اإلستحواذ على الشركة التابعة:  -19
م 2020،  يـت نامـا ملاـركة  ـث  شـهر مـارس  م لا ملاركة محم كامل مللعا فـ  شـركة ف ـخ ل عـ اعة )ملاـركة مليا عـة(

% في شركة ف خ ل ع اعة  ما لهـا مـ   قـوك دمـا ع يهـا مـ  20بيوقةل إ ااقةة  قضي بي ا   ملاريخ ع  كامل  عع  مل ال ة 
دف  ملقومية ملمالةـة ملمقنقـة فـي  ململاس  % م  صافي ملربح 20، دتلخ مقابل  عول  ع   نس ة  يزمماف لعالح ملاركة مرمإل

 م2029ديسـم ر  31نهاية كل س ة مالةة لمقك عار س ومف فقط )مقك سريان مر ااقةة(  ي  نهايـة ملسـ ة ملمالةـة ملم يهةـة بيـاري  
قمد درمسة لإليزمم ململيمل د ة إ يساب تلخ مإلليزمم ململيمل دفقا  حفضل  ققير ف   وإ مل ةانـاف ناما ملاركة  إع دع ة  فقق ،

م: 2020ديسـم ر  31) يريـا  سـعود 21 392 061م  غ  م2021 س يم ر 30كما ف  ملميا ة  يت ب غ ه م مإلليزمم ململيمل 
عـادك  قـقير هـ م إ  ـة   وي ـ   ـم  مإلليزممـاف  يـر ملميقمدلـة فـ  نايمـة ملمركـز ملمـال  دسـوف يـية  ( ريا  سـعود 20 325 000

ريـا  سـعودي  25 358 702م  ـغ دنـقرا  نـيل عـ  هـ م مإلسـيلومت دنق ،  ااقةةطوم  مقك سريان مإل ددري ليزمم ململيمل  ا ل مإل
دفةمـا ي ـ  بةـان كـل مـ   ركـة مإلليـزمم ب ـق  قـوك ملم لةـة.  يمالل فرك شرمإ  قوك مللعة  يـر ملمسـةطرك  ـة  عـ ةاها  ـم  دهو

 :م2020ديسم ر  31د  م2021 س يم ر 30كما ف  دفرك شرمإ  قوك ملم لةة  ير ملمسةطرك ململيمل 
 
 
 
 

    :إلتزام محتمل مقابل شراء الحصة غير المسيطرةحركة  19-1

 
 م2021سبتمبر  30

 م2020ديسمبر 31  )غير مدققة(
 )مدققة(

 -  000 325 20 س ةمل ملايرك/ في بـقميـة
 20 325 000  - (2-19إيضاح ) –ملس ة  ملم ون  ث  ملايرك/

 -  1 067 061 ملس ة  معردف ملاايقك  ث  ملايرك/
 -  - س ةمل ملايرك/ ملمسقد  ث 

 061 392 21  000 325 20 
 

     :حركة فرق شراء حقوق الملكية للحصة غير المسيطرة 19-2
 م2020يناير  1 

 
تسويات أثر  

 م2020ديسمبر 31  اإلستحواذ
 )مدققة(

 20 325 000  20 325 000  - إليزمم مليمل مقابل شرمإ مللعة  ير ملمسةطرك
 -  5 033 702  (5 033 702)  قوك ملم لةة ل لعة  ير ملمسةطرك 

 25 358 702  25 358 702  - فرك شرمإ  قوك ملم لةة ل لعة  ير ملمسةطرك
 
 
 
 

 :الرأسمالية واإللتزامات المحتملةاإلرتباطات   -20
م ب  ا قةمة مإلليزممـاف ململيم ـة مليـ   يع ـ   نطا ـاف ملضـمان مل  لةـة دمإلعيمـادمف ملمسـي قية 2021 س يم ر 30ف   -

       :م2020ديســـــم ر  31ســـــعودي ) ريـــــا  14 842 885م  ـــــغ مليـــــ   عـــــقرها مل  ـــــوك ململ ةـــــة نةا ـــــة عـــــ  ملمجموعـــــة 
 ريا  سعودي(. 9 848 798

 8 332 164م  ـغ م ب  ـا مإلر  اطـاف ملرأسـمالةة ملميع قـة  احعمـا  ملرأسـمالةة ل مجموعـة 2021 سـ يم ر 30كما فـ   -
 ريا  سعودي(. 955 743: م2020ديسم ر  31)ريا  سعودي 

 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 :القطاعات التشغيلية  -21
ملمالةــة ملناصــة بهــا  مل ةانــافد مليــي إعيمــق ها مإلدمرك ك ســاس إلعــقمد  ملمجموعــةأعمــا   ـ  ملمع ومــاف ملقطا ةــة ب اــاطاف د  يع

 ليماشيها مل طرك إعقمد مليقارير ملقم  ةة .د 
 ل اــــركة مرم إنيـــا  دبةــــل مـــومد مليع  ـــة د ملي  ةـــ  يمالـــل فـــ   نطـــاعي   اــــ ي ي  مزمدلـــة أعمالهــــا مـــ   ـــث   ملمجموعـــة قـــوم 

 . عةدملم سوجاف مليق ةة ل اركة مليا 
 ـقماف )نطـاع مرعمـا ( أد  قـقية   يت  زمد  ه ا ملو قك إما  قـقية م يجـاف أد ملمجموعةيمالل ملقطاع د قك ناب ة ل يمييز في 

م يجـاف أد  ــقماف فــي نطـاك بي ــة منيعــادية ملـقدك )ملقطــاع ملج رمفــي( ع ـ  أن ي ــون للــل نطـاع منــاطرا دم افعــ  ملمني اــة 
 .ملقطاعاف  اني ع  مناطر دم افل

 

 

 فيما يلى: الفترةيتمثل التحليل القطاعى ألنشطة المجموعة عن 
 )غير مدققة( م1202 سبتمبر 30 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 162 268 268 - 37 679 360 124 588 908 مإليرمدمف
 (142 538 632) 188 130 (32 175 062) (110 551 700)  ل اة مإليرمدمف

 (10 185 267) 188 130 (8 295 358) (2 078 039) ملايرك  سارك
 

 م )غير مدققة(2020 سبتمبر 30 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 134 998 619 - 24 721 162 110 277 457 مإليرمدمف
 (114 293 378) 188 130 (21 937 665) (92 543 843)  ل اة مإليرمدمف
 (2 121 760) 188 130 (7 941 128) 5 631 238 ملايركد ل/) سارك( 

 

 

 إن تفاصيل إستخدام أصول المجموعة من قبل القطاعات واإللتزامات ذات الصلة تتمثل فيما يلى:
 م )غير مدققة(2021 سبتمبر 30 
منتجات تعبئة قطاع  

 وتغليف
 قطاع المنسوجات

 التقنية
تسويات معامالت 
 اإلجمالى داخل المجموعة

 157 117 382 (35 301 099) 84 466 228 107 952 253 أصو   ير ميقمدلة
  458 420 295 (99 043 743) 645 621 126 267 842 556 إجمال  محصو 

  020 902 176 (63 742 644) 477 786 124 115 858 187 إجمال  مإلليزمماف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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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 أصو   ير ميقمدلة
 309 660 676 (112 193 992) 121 850 070 300 004 598 إجمال  محصو 

 180 956 971 (764 158 71) 125 719 641 126 396 094 إجمال  مإلليزمماف
 

 القطاع الجغرافى 
ملقطاع ملج رمفي هو مجموعة م  ملموجودمف أد ملعم ةاف أد ملاركاف مليي  قوم   ناطة  قر إيرمدمف في بي ة منيعادية 

مني اة ع    خ مليي  عمل في بي اف منيعادية أ ر .  ية عم ةاف ملمجموعة  ا ل ريةسي  دعوميقملقدك  نضل لمناطر 
م وبة  س  ملقطاعاف  ملايرك  ث  مإليرمدمفدمليي  مالل  في ملمم لة ملعربةة ملسعودية. إن ملمع وماف ملمالةة ملمعرد ة

 ملج رمفةة كما ي ي:
 

 أشهر المنتهية فى الثالثةلفترة   
 م2021سبتمبر  30   

 م2020سبتمبر  30 % )غير مدققة(
 % )غير مدققة(

34 198 877  ملمم لة ملعربةة ملسعودية  62,26 269 058 31  74,89 
10 413 025 74,37 20 726 054  دد  أ ر    25,11 

  931 924 54  294 471 41  
 

 أشهر المنتهية فى التسعةلفترة   
 م2021سبتمبر  30   

 م2020سبتمبر  30 % )غير مدققة(
 % )غير مدققة(

106 701 562  ملمم لة ملعربةة ملسعودية  65,76 410 856 97  72,49 
37 142 209 24,34 55 566 706  دد  أ ر    27,51 

  268 268 162  619 998 134  
 

 

 :طراف ذات العالقةاألالمعامالت مع   -22
دك ار موظا  مإلدمرك ف  ملاركة دملم اآف ملي  يم لهـا دأعضاإ مج س مإلدمرك  ملمساهمي  يمالل محطرمف تدي ملعثنة في 

ســـةطرك  اـــ ل جمـــاع  أد فـــرد   /محفرمددكـــ لخ ملم اـــآف مليـــ   مـــارس ع ـــ  هـــ ا ملجهـــاف /محفرمدأد يـــقيرها هـــ ا ملجهـــاف
        دبةانها كاليالي: مايركة أد ناوتم  جوهريا .

   )غير مدققة( م1202 سبتمبر 30  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 1 663 860  -  1 663 860  -  ردم   دأجور
 679 434  30 000  583 434  66 000  بقرف

 1 397 500  187 500  670 000  540 000  م افآف 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
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   )غير مدققة( م2020 سبتمبر 30  
أعضاء مجلس   

 اإلدارة
موظفو اإلدارة  

الرئيسين وكبار 
 التنفيذيين

أعضاء اللجان  
المنبثقة من 
 مجلس اإلدارة

 
 اإلجمالى

 1 901 836  -  1 901 836  -  ردم   دأجور
 767 141  39 000  654 641  73 500  بقرف

 607 500  187 500  -  420 000  م افآف 
 

 

 

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

ملقةمة ملعادلة هي ملقةمة مليي يية  موج ها بةل أصو  ما أد سقمد إليزمماف ما بي  أطرمف رمغ ة في تلخ  اردط 
هي مجموعة عام ة  ملمجموعة عامل عادلة في  اري  ملقةاس.  م   عري  ملقةمة ملعادلة يوجق مفيرمض أن 

 مسيمرك  يت ر يوجق أي نةة أد شرط ل لق ماديا  م   جة عم ةا ها أد إجرمإ معام ة  اردط س  ةة.
 عي ر محدمك ملمالةة مقرجة في ملسوك مل اطة إتم كانا محسعار ملمقرجة ميوفرك  عورك سه ة دم يظمة م   اجر 

 قماف  سعير أد هي ة   ظةمةة دأن ه ا محسعار  ، أد مجموعة ص اعة، أد صرف عمثف أج  ةة، أد دسةط
  مالل معامثف سوقةة  قةا  عورك فع ةة دم يظمة ع   أساس  جاري.

ع ق قةاس ملقةمة ملعادلة،  سينقم ملمجموعة مع وماف سوقةة ناب ة ل مث ظة ك ما كان تلخ مم  ا .  ع ك ملقةة 
ة مسي ادم إل  ملمق ثف ملمسينقمة في طرك مليقيةة كما ملعادلة  م  مسيوياف مني اة في  س سل ملقةمة ملعادل

 ي ي:
أسعار مقرجة ) ير معقلة( في أسومك ناطة إلصو  أد إليزمماف مماة ة يم   مللعو  ع يها في  :1 المستوى 

  اري  ملقةاس.
لألصو  أد دهي ناب ة ل مث ظة  1مق ثف عقم محسعار ملمقرجة مليي  ة إدرمجها في ملمسيو   :2 المستوى 

 .( عورك م اشرك )مالل محسعار( أد  عورك  ير م اشرك )مايقة م  محسعار مإلليزمماف
مق ثف  ير ناب ة ): مق ثف إلصو  أد إليزمماف ر  سي ق إل  مع وماف ملسوك ملقاب ة ل مث ظة 3المستوى 

 .(ل مث ظة
إليزمم   قر  في مسيوياف مني اة م  مليس سل إتم كانا ملمق ثف ملمسينقمة لقةاس ملقةمة ملعادلة لألصل أد 

ملهرمي ل قةمة ملعادلة، فإن قةاس ملقةمة ملعادلة يية  ع ةا   اللامل في ناس ملمسيو  م  مليس سل ملهرمي ل قةمة 
 ملعادلة  يت أن أدن  مسيو  ل مق ثف يعق جوهريا  ل قةاس  اللامل.

مليقرير مليي  ق  فيها  س ة عيرف ملمجموعة  اليلويثف بي  مسيوياف مليس سل ملهرمي ل قةمة ملعادلة في نهاية 
، لة  ل  ه اك  لويثف بي   م2020ديسم ر  31د م2021 س يم ر 30ملم يهةة في  س ةململايرك/ملي يير.  ث  

 مسيوياف ملقةمة ملعادلة ل مسيو  محد  دملمسيو  ملالاني.
لم قأ مليل اة مليارينةة ، فةما عقم مإلسيالمارمف دململم ة  القةمة  دفقا   ل مجموعةيت يية  جمةل محددمف ملمالةة  

ملعادلة ، نق   ا  ملاردناف بي  ملقةمة ملقفيرية د ققيرمف ملقةمة ملعادلة.  عيقق مإلدمرك أن ملقةة ملعادلة لألصو  
 جوهريا  ع  قةميها ملقفيرية.ي ك ر  ن ل مجموعةملمالةة  دمإلليزمماف

 

 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
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 المالية: مخاطر األدواتإدارة  23-2
 مي وعة  يضم : مناطر ملسوك ) ما في تلخ مناطر ملعم ة ةةن أناطة ملمجموعة  عر را لعقك مناطر مالإ

 .ولةيملعادلة دمناطر سعر ملاايقك دمناطر محسعار( دمناطر مإلييمان دمناطر ملس مةةملق دمناطر
 ةةملس   رمفيملي ة م  ليإل  مليق  رقفيملميونعة د  ري  ةةلمجموعة ع   مليق  اف في محسومك ملمالمإدمرك  ركز 

 .ململيم ة ع   أدمإ ملمجموعة ملمالي
 

 ةيإطار إدارة المخاطر المال
 ملمعيمقك م  ن ل مج س مإلدمرك.  قوم اسافة موج  ملس اةإدمرك ملمناطر م  ن ل مإلدمرك ملع  اسةةس  ي  ا يةي

 ل مجموعة. إن أھة أنومع ليمل د قمف مليا   ي اليعادن ملوة ةةدمليلوط ل مناطر ملمال ةيةد ق قيبيلق اةملع  مإلدمرك
 .ةيملعادلة دأسعار ملاايقك ل يقفقاف مل قق مةةھي مناطر مإلييمان، مناطر ملعم ة، ملق ملمناطر

 مإلدمرك  يملاام ة ع  إنااإ دمإلشرمف ع   إطار إدمرك ملمناطر ل مجموعة. فر  ةةسؤدلمج س مإلدمرك ملم يول ي
 ملعمل  إجرمإ إجيماعاف  يفر  قوميإدمرك ملمناطر ل مجموعة.  اسافةدمرمق ة س ريھو ملمس و  ع   طو  ةي يملي ا

 إ ثغ مج س مإلدمرك برا م   ث  لج ة يةي اسافةأد أمور  يع    اإلميالا  ل س رمفيم يظة، دأي     ا ل
 .ملمرمجعة

 في ظردف ملسوك  رمفيليع س ملي  ةي يمإلدمرك ملي ا  يمرمجعة أنظمة إدمرك ملمناطر  ا ل م يظة م  ن ل فر  يةي
 مس ولة ةةرناب  ةيب ريمإلدمرك دمإلجرمإمف ليطو  رييدمعا  يملمجموعة. د رقف ملمجموعة م   ث  مليقر  دأناطة
   ددمرھة دإليزمما رة. ةيع   درم  يملموظا لةجم  ون ي تي ل دب اإك

 إدمرك ملمناطر ل مجموعة دإجرمإم را، د قوم  مرمجعة مق  اسافة ارف لج ة ملمرمجعة ع   إميالا  مإلدمرك لس
 . المناطر مليي  ومجررا ملمجموعة يع  ي ماةإطار إدمرك ملمناطر ف مثيمة

دتمة   ةيمق ةي، تمة  جار  درف مل ققاعملمقرجة  م  نايمة ملمركز ملمالي  يضم  مل قق دم ةةإن محددمف ملمال
 انةية مإلفعاح ع را في بيدمي ة دتمة دمي ة أ ر . إن طرك مإلة اف ملمي عة  ةينردض، تمة  جار  أ ر ،  ةيمق
 .ملميع     ل ب ق اسافةملس

 

 خاطر السوق م
نق  ي ب ب  س    ةةلألددمف ملمال ةيملعادلة أد مليقفقاف مل قق مةةأن ملق ملميمال ة في مناطر ملسوك ھي ملمناطر

ملسوك.  يلون مناطر ملسوك م  ةثةة أنومع م  ملمناطر دھي: مناطر أسعار ملاايقك،  أسعار في رمفيملي 
 .محسعار مح ر   دمناطر مناطر ملعمثف،

 

  مخاطر أسعار الفائدة 
 .في ملسوك  ملسايقك ملاايقك معقرف  س  مي يرك  اايقك د لمل ملمجموعة رامليي  ع ا ع يفةما ي ي ملقردض 

 
 

 
 أدوات مالية بمعدالت فائدة متغيرة

 م2021سبتمبر  30
 )غير مدققة(

 م2020 ديسمبر 31 
 )مدققة(

 109 138 163  617 835 93  محجلدطوي ة نردض نعيرك 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة
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 ةيمخاطر العمالت األجنب
. إن ملمجموعـة ـةيليق  اف أسعار صرف ملعمـثف محج   جةةني ةةأدمك مال مةةمناطر ملعم ة في   ب ب ق  يمالل

حن  نظـرم   ـة،ي ـث  ددرك أعمالرـا ملعاد ةةليق  اف أسعار صرف ملعمثف محج   معر ة  ا ل جوهر   ـري 
 ا يأن سعر صرف ملر  تيد   ي،يرر محمر ملسعودي دملقد  ا ي ما  الر  س ةمل ث   ةيملجوھر  ملمجموعة  عامثف
 مـةةامـة مر  طـة  اليعـامثف دمحرصـقك ملمقه ـاك منـاطر ه سـاةل  فإنـ  ـييمقابل ملقدرر محمر  مال ا ملسعودي
 . ييمحمر   الـقدرر

 

 مخاطر اإلئتمان
 إلـ   ل ـق ملطـرف ؤدييمما   ع   ملوفاإ  إليزمما  ةة يمالل مناطر مإلييمان في عقم مققرك أ ق أطرمف محدمك ملمال

ييمان في مناطر  عرض ملمجموعة لنسارك مالةة في  ا  عجز ملعميل أد .  يمالل مناطر مإلةةلنسارك مال مي ر
ةمة مإلسيالمارمف  القملطرف ملمقابل في ملوفاإ  اليزمما   مليعانقية، د  ا   عورك ريةسةة م  مل مة ملمقي ة مليجارية د 

مللق إن ملقةمة ملقفيرية ل موجودمف ملمالةة  مالل  مل قق دمعادرف مل قق.ملعادلة م   ث  ملربح أد ملنسارك دك لخ 
 ييمان.محنع  م  مليعرض لمناطر مإل

 

 م1202سبتمبر  30 أصول مالية 
 )غير مدققة(

 م2020 ديسمبر 31 
 )مدققة(

 40 252 232  472 807 55 ) العافي( جارية  –تمة مقي ة 
 8 636 253  041 956 3 مل قق دمعادرف مل قق

 37 989 409  4 277 516 إسيالمارمف  القةمة ملعادلة م   ث  ملربح أد ملنسارك
 8 444 399  6 340 897 أرصقك مقي ة أ ري 

 70 381 926  293 322 95 
 

 عورك ريةسةة  النعايا ملاردية فةما ينا مل مة ملمقي ة مليجارية يي ةر  عرض ملمجموعة لمناطر مرييمان  -
عي ارها أيضا  ملعوممل مليي نق ي ون لها   ةير ع   مناطر إللل عميل ع    قك، إر أن مإلدمرك  ضل  

،  ما في تلخ مناطر مليعالر في نطاع ملعميل.  قوم ملمجموعة بيلوي   مرييمان لقاعقك عمثإ ملمجموعة
ريا  سعود   5 997 161 م  غ م2021 س يم ر 30 ي، دمل ي ب غ ف  نساير مإلييمانةة ملميونعةمنعا ل

 .(ريا  سعودي 2 915 420م  غ  م2020ديسم ر  31)
 

م يـون ريـا   3,9 م  ـغ دنـقرا م 2021 سـ يم ر 30كمـا فـ   لياظ ملمجموعة ب قق فـي ملعـ قدك دلـق  مل  ـوك  -
م يــــون ريــــا  ســــعودي(،  يمالــــل منــــاطر ملســــيولة فــــي منــــاطر مومجهــــة  8,6 :م2020ديســــم ر  31) يســـعود

 ـية  سـوييها عـ  طريـ  ملسـقمد نقـقم   يملمر  طة  مط وبا ها ملمالةـة مليـملمجموعة لععوبة ع ق ملوفاإ  اليزمما ها 
أد مــ   ــث  موجــودمف مالةــة أ ــر ، ديهــقف مــ هل ملمجموعــة فــي إدمرك ملســيولة إلــ   ــمان أن ي ــون لــقيها 

ســيلقانها، فــي ظــل ملظــردف ملعاديــة دملظــردف إإلم ــان، ل وفــاإ  اليزمما هــا ع ــق دميمــا  ملســيولة مللافةــة، نــقر م
 سمعة ملمجموعة ل نطر.مللرجة، ددن  ل ق  ساير أد  عرض 

 
 
 
 
 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 ولةيخاطر السم
 محموم  ل وفاإ  اإلليزمماف ملميع قة  احددمف ريفي ملععوباف مليي  ومجررا م ا ك ما في  وف ولةيمناطر ملس  يمالل
 ميراةق قاربيما  سرعة دبم  غ  ةةموجودمف مال لةع  عقم ملمققرك ع   ب ولةيأن   يل مناطر ملس م  ي. ةةملمال

. ةةمللاف ةة عورك مسيمرك دملي كق م  دجود ملمومرد ملمال ولةيمرمق ة ملس  يع  طر  ولةيإدمرك مناطر ملس يةي. ملعادلة
 مإلعيماد دملقردض أد ليأد معادر مليمو  ةةم  شردط سقمد مإلليزمماف ملمال ولةيفي مناطر ملس زيمليرك  ا ينق 

 ع   سوك ملقد ل لعو  ع   موجودمف ساي ة. 

  

 إدارة رأس المال
مومصـ ة  مـ   ـيم    يـ  مإلسـيمرمر ع ـ  ملمجموعة نقرك ع   مللااظ ھو ملما  رأس إدمرك ع ق ملمجموعة ھقفإن 
 ةةـــلـــقعة ملي م ةيـــنو  ةة. دمللاـــاظ ع ـــ  ناعـــقك رأســـمال يدم ـــافل حصـــلاب ملمعـــالح مي ـــر   ميهعوميـــق ل مســـا ةي قـــق

 .راحعمال ملمسيقممة
 

 

 :حقوق الملكية كما يلى إلى للمجموعةالمعدل  الدين صافي بنسب تحليالً  يلي فيما
 م 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(
 م2020ديسمبر  31 

 )مدققة(
180 956 971  020 902 176 مإلليزمماف  إجمالي  
(8 636 253)  (041 956 3) دمعادرف مل ققمل قق  ناقصًا:  
172 320 718  979 945 172  اإللتزامات صافي  

128 703 705  438 518 118  ملم لةة  قوك  إجمالي  
 1,34  1,46  اإللتزامات إلى حقوق الملكية نسبة

 

 :(19 –تأثير فيروس كورونا )كوفيد   -24
م د ااة  ف  عقك م اط  ج رمفةة  و  ملعالة 2020( ف  مط ل عام 19 –إسيجا ة للق  إنياار فيردس كوردنا )كوفيق 

دما نيل ع   م  إ طرم اف لألناطة مإلنيعادية دمحعما  ، ناما ملمجموعة بيلوي  فري  عمل ليقيةة مر ةار ملميونعة 
لضمان صلة دسثمة  ع   أعما  ملمجموعة دم ل ملمم لة . كما ناما ملمجموعة  إ نات س س ة م  مإلجرمإمف ملونايةة

 موظايها دعمثيها دملمجيمل لضمان إسيمرمرية عم ةا ها.
 نات مإلجرمإمف ل عض ملونا نيةجة إل نس ةا   ملعم ةة مإلنياجةة   ةردشم ا   ةيرمف ملجايلة ع   نااط ملمجموعة 

ما  ملمؤةري  ملماي   في عز  ملعمليي دجها بها جهاف مإل يعا  ملل ومةة دمليي  مال ا  ا ل ريةسي في   يرم يةمإل
فضث  ع     ر دصو   عض ملمومد ملنام ملث مة  د ط ي  مإلجرمإمف مل ظامةة ملميع قة  قيود ملسار دملي قل إصابيهة

ميق ملي ةير ع   أسعار مل ةل في  عض ملم يجاف دميضا كان ه اك  اةير ع   ملط   في م يجاف أ عم ةة مإلنياجةة، د ل
 عض ملععوباف مليي دمجهيها ملمجموعة في عم ةا ها مليعقيرية دمر ااع أسعار ملال  دبال ظر م ر ،  اإل افة إل  

لمسيوياف نيايل مإلنيا  للل ملم يجاف فقق  قيا ع ق مسيويا ها ملط ةعةة، دباليال  ر  يونل  قد  م ةار جوهرية  س   
 .م2021 س يم ر 30ملمالةة ملم يهةة ف   ل ايركمل يايل ( ع   نايمة ملمركز ملمال  د 19 –)كوفيق   فيردس كوردنا ملمسيجق 

دبما أن نطاك ه ا مر ةار دمق ها ر يزمرن  ير مؤكقي  ديعيمقمن ع   مليطورمف ملمسيق  ةة ملي  ر يم   ملي  ؤ بها بقنة 
دجمةل ملم اط  ملج رمفةة ف  ملونا ملرمه  ، فإن مإلدمرك دملمس ولي  ع  مللوكمة سةسيمردن ف  مرمق ة ملو ل ف  ملمم لة 

ة ملمناطر ململيم ة دملميع قة  س س ة إمقمدمف ملمومد ملنام ، دملمومرد ةل معها ملمجموعة   رض مرمجعة د قملي   يعام
مل ارية ، دمسيوياف ملمنزدن مللالةة ، د مان إسيمرمر د ا يل مرمف  مإلنيا  لاركاف ملمجموعة ددن إنقطاع د زديق 

 .ليطورمف دفقا  لما  يط    محنظمة دمل وميحأصلاب ملمعالح  ا
 

 



 (مساهمة سعودية) شركة  -تصنيع مواد التعبئة والتغليف شركة 
  محدلةة ملمو قك ملمنيعرك ) ير مقنقة( إيضا اف  و  ملقومية ملمالةة

 م2021 سبتمبر 30ة أشهر المنتهيتين في عستلفترتى الثالثة أشهر وال
 تلخ( لة ي كر  ير )جمةل ملم الغ  الريا  ملسعود  ما
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 أحداث الحقة:  -25
ه ا ملقومية ملمالةة دملي  نق  يط   إفعاح أد  عقيل ع    ملايرك عيقق مإلدمرك  عقم دجود أ قم  ر قة هامة م   نهاية 

 محدلةة ملمو قك ملمنيعرك.
 

 أرقام المقارنة:  -26
ديسـم ر  31ملسـ وية كمـا فـ  ملمو ـقك  ـم  ملقـومية ملمالةـة ب ـود نايمـة ملمركـز ملمـال  ة  عقيل  عـض أرنـام ملمقارنـة لـ عض 

لاهـة د  ،  ـم  نايمـة ملي يـرمف فـ   قـوك ملم لةـة م دملي   ـة عر ـها بي ـخ ملقـومية ملمالةـة محدلةـة ملمو ـقك ملمنيعـرك2019
يضـاح إ –م 2020ديسـم ر  31مرسيعانة بي خ ملقومية ملمالةة ملمو قك ملسـ وية كمـا فـ  يم     خ مليعقيثف  ا ل  اعي   

  ( بي خ ملقومية ملمو قك ملس وية.32رنة )
 
 

 :المختصرة الموحدة إعتماد القوائم المالية األولية  -27
       ملمومفــ  ه1443 الــانيملربةــل  3مــ  ن ــل مج ــس مإلدمرك بيــاري  ملمنيعــرك ملمو ــقك محدلةــة  ــة إعيمــاد هــ ا ملقــومية ملمالةــة 

 م.2021 نوفم ر 8
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