
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة صدر للخدمات اللوجستية

 ( شركة مساهمة سعودية)

 القوائم املالية األولية املوجزة

 م 2022  سبتمبر   30أشهر املنتهيتين في    و التسعةلفترتي الثالثة  

 املالية األولية املوجزة  حول القوائم  تقرير فحص املراجع املستقل  و 
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م2022 سبتمبر  30أشهر املنتهيتين في  و التسعةالقوائم املالية األولية املوجزة لفترتي الثالثة  

 

 

 صفحـة  الفهــرس

 2 املوجزةاملالية األولية  حول القوائماملراجع املستقل فحص تقرير 

 3 املوجزة األولية قائمة املركز املالي

 4 املوجزة اآلخر األوليةالربح أو الخسارة والدخل الشامل  قائمة

 5 املوجزة األوليةقائمة التغيرات في حقوق امللكية 

 7-6 املوجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

 17 - 8  املوجزة األولية حول القوائم املاليةمختارة إيضاحات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





 شركة صدر للخدمات اللوجستية

 مساهمة سعودية( )شركة 

 املوجزة قائمة املركز املالي األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك ( 

٣ 

 كما في   

 
  يضاحإ

 م 2022 سبتمبر  30

  (مراجعة)غير 

 م 2021 ديسمبر  31

 ( مراجعة)

      األصول 
      تداولة املغير  األصول 

 11,384,002  41,587,574  5   ممتلكات وآالت ومعدات
 484,375  1,217,146   غير ملموسة أصول 

 14,037,890  17,653,601  1-6 أصول حق االستخدام 
 5,321,124  2,746,572    اإليجار التمويليعقد صافي االستثمار في 

 31,227,391  63,204,893   غير املتداولة األصول إجمالي 
      املتداولة األصول 
 15,184,071  27,436,057   مخزون 

 24,606,227  46,647,231  7 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 
 4,660,150  4,522,648   اإليجار التمويليعقد الجزء املتداول من صافي االستثمار في 

 -  60,936,497  8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  أصول مالية
 169,267,117  14,635,710   نقد وُمعادالت النقد 

 213,717,565  154,178,143   املتداولة  األصول إجمالي 
 244,944,956  217,383,036   األصول إجمالي 

      االلتزامات حقوق امللكية و 
      حقوق امللكية 

 175,000,000  175,000,000  1 رأس املال 
 1,941,909  1,941,909   إحتياطي نظامي

 6,671,025  1,227,124   أرباح مبقاه 
 (743,238)  (743,238)   احتياطيات إكتوارية 

 182,869,696  177,425,795   إجمالي حقوق امللكية 
      االلتزامات 
      الغير متداولة  االلتزامات

 9,398,527  6,436,261  2-6 الجزءغيراملتداول  –عقود االيجار بموجب حق استخدام  التزامات
 3,231,550  3,771,681   مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 591,955  338,260  9 الجزء غير املتداول من قرض طويل األجل

 13,222,032  10,546,202   الغير متداولة  االلتزاماتإجمالي 
      االلتزامات املتداولة 

 10,758,256  11,731,551  2-6 الجزء املتداول  –عقود االيجار بموجب حق استخدام التزامات 
 169,130  191,360  9 املتداول من قرض طويل األجل الجزء 

 13,443,983  -  9 قصيره االجل و أوراق دفع  قروض

 499,288  1603,75  10 مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 6,488,614  14,040,435   ذمم دائنة تجارية ودائنون آخرون 

 16,632,745  -   تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق امللكية

 861,212  2,843,942  2-11 مخصص الزكاة 
 48,853,228  29,411,039   إجمالي االلتزامات املتداولة 

 62,075,260  39,957,241   إجمالي االلتزامات
 244,944,956  217,383,036   إجمالي حقوق امللكية وااللتزامات

      
ا 17إلى  1اإليضاحات املرفقة من تعتبر   املوجزة. األوليةال يتجزأ من هذه القوائم املالية  جزء 

 عضو مجلس اإلدارة املفوض  املكلف  الرئيس التنفيذي  الرئيس املالي التنفيذي
 طارق سعد التويجري   بندر محمد الصمعاني   أحمد مصطفى قرطام 

ج



 اللوجستيةشركة صدر للخدمات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية املوجزة 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك ( 

٤ 

 أشهر املنتهية فى  التسعةلفترة   أشهر املنتهية فى  ثالثة اللفترة    

 
 إيضاح 

 م 2021سبتمبر 30  م 2022سبتمبر 30  م 2021سبتمبر 30  م 2022سبتمبر 30 
 (مراجعة)غير   (مراجعة)غير   (مراجعة)غير   (مراجعة)غير   

 51,989,414  69,800,278  21,033,750  33,555,194  13 اإليرادات
 (34,304,111)  ( 59,659,449)  (11,783,175)  ( 29,945,720)   تكلفة اإليرادات 

 17,685,303  10,140,829  9,250,575  3,609,474   مجمل الربح 
 (5,263,612)  ( 7,143,121)  (2,042,305)  ( 2,923,281)   مصروفات بيعية وتسويقية
 (4,810,776)  ( 7,148,525)  (1,609,860)  ( 2,096,188)   مصروفات عمومية وإدارية 

 (2,252,590)  800,447  (2,252,590)  381,636   التمويليمخصص انخفاض صافي االستثمار في عقد االيجار / )تكوين (  رد
 (468,550)  -  (201,893)  (220,331)  1-7 مخصص االنخفاض في قيمة الذمم املدينة التجارية

 62,717  127,401  61,694  38,060   إيرادات أخرى 

 4,952,492  ( 3,222,969)  3,205,621  ( 1,210,630)   من العمليات  ( / الربحالخسارة)
 (849,252)  (715,350)  (324,089)  ( 205,792)   تكاليف التمويل     

 43,077  1,187,410  -  489,531  8 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أصول مالية  أرباح  
 4,146,317  ( 2,750,909)  2,881,532  ( 926,891)   قبل الزكاة  الربح )الخسارة( /صافي 

 (628,936)  ( 2,692,992)  (210,502)  ( 1,692,992)  11 الزكاة 
 3,517,381  ( 5,443,901)  2,671,030  ( 2,619,883)   الفترة  ربح)خسارة( / صافي 

          الدخل الشامل األخر:
 إلى قائمة الربح أو 

ً
          الخسارة:بنود لن يتم إعادة تبويبها الحقا

 -  -  -  -   األرباح/ )الخسائر( اإلكتوارية ملزايا نهاية الخدمة 
 3,517,381  ( 5,443,901)  2,671,030  ( 2,619,883)   الدخل الشامل للفترة ( / الخسارة)إجمالي 

 1.41  (0.31)  1.07  ( 0.15)  12 األساس ي واملخفض   –السهم  ربح)خسارة( / 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة. 17إلى  1تعتبر اإليضاحات املرفقة من   جزء 

 عضو مجلس اإلدارة املفوض  الرئيس التنفيذي املكلف   الرئيس املالي التنفيذي 
 طارق سعد التويجري   بندر محمد الصمعاني   أحمد مصطفى قرطام 

 



 صدر للخدمات اللوجستيةشركة  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 قائمة التغيرات في حقوق امللكية األولية املوجزة 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك ( 

٥ 

 

إجمالي حقوق  

 امللكية
 

 احتياطيات إكتوارية 

 

 أرباح مبقاة 
احتياطي  

 نظامي
 

املال رأس   
 

 
 

            
 م )مراجعة(2022يناير   1الرصيد كما في    175,000,000  1,941,909  6,671,025  ( 743,238)  182,869,696

 صافي خسارة الفترة    -  -  ( 5,443,901)  -  ( 5,443,901)

 بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة    -  -  -  -  -

 للفترة  ةالشامل الخسارةإجمالي    -  -  ( 5,443,901)  -  ( 5,443,901)

 م )غير مراجعة( 2022 سبتمبر   30الرصيد كما في    175,000,000  1,941,909  1,227,124  ( 743,238)  177,425,795

            

 م )مراجعة(2021يناير   1الرصيد كما في    25,000,000  1,582,000  8,349,041  ( 583,433)  34,347,608
 صافي ربح الفترة    -  -  3,517,381  -  3,517,381

 بنود الدخل الشامل اآلخر للفترة    -  -  -  -  -

 إجمالي الدخل الشامل للفترة    -  -  3,517,381  -  3,517,381

 ( 16توزيعات االرباح )ايضاح    -  -  ( 1,250,000)  -  ( 1,250,000)

 م )غير مراجعة( 2021 سبتمبر   30الرصيد كما في    25,000,000  1,582,000  10,616,422  ( 583,433)  36,614,989
 

ا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  17إلى   1اإليضاحات املرفقة من تعتبر    .املوجزة األوليةجزء 
 

 

 عضو مجلس اإلدارة املفوض   الرئيس التنفيذي املكلف  الرئيس املالي التنفيذي
 طارق سعد التويجري   بندر محمد الصمعاني  أحمد مصطفى قرطام 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 املوجزة قائمة التدفقات النقدية األولية 

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك ( 

٦ 

   
 م2022 سبتمبر  30

 (مراجعةغير )
 

 م2021 سبتمبر  30

 (مراجعة)غير 

      األنشطة التشغيلية:التدفقات النقدية من 
 4,146,317  ( 2,750,909)   قبل الزكاة الربح /صافي )الخسارة( 

      تعديالت:
 932,549  959,014   استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 46,875  46,875   غير ملموسة  أصول إطفاء 

 6,125,814  6,867,560   استهالك حق استخدام األصول 
 -  734,128   التزامات االيجار فوائد 

 849,252  112,046   تكاليف التمويل 

 -  50,760   تأمين املركبات املستاجرة   

 ( 40,705)  (17,389)   غير ملموسة  أصول أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات و 

 ( 5,533,725)  -   أرباح من صافي االستثمارات في االيجار التمويلي
 385,695  573,807   مزايا نهاية خدمة املوظفينمخصص 

 41,902  -   مخصص مخزون راكد
 ( 43,077)  ( 1,187,410)   أرباح أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 2,252,590  (800,447)   انخفاض صافي االستثمار في عقد اإليجار التمويلي مخصص (/ تكوين رد)

 468,550  -   قيمة الذمم املدينة التجاريةفي مخصص خسائر االنخفاض 

   4,588,035  9,632,037 
      التغيرات في رأس املال العامل 

 ( 1,657,928)  ( 12,251,986)   مخزون
 ( 7,507,548)  (21,831,945)   ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 -  3,512,501   االستثمار في عقود االيجار التمويلي صافي 
 3,693,701  7,551,821   ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون

 ( 18,911)  104,463   مستحق إلى أطراف ذات عالقة
 -  (16,632,745)   تعويض دائنو االكتتاب في أسهم حقوق األولوية

 ( 57,409)  ( 33,676)   املدفوعةمزايا نهاية الخدمة للموظفين 
 ( 906,559)  (710,262)   الزكاة املدفوعة
 3,177,383  (35,703,794)   األنشطة التشغيلية )املستخدم في (/الناتج من صافي النقد  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 -  (130,000,000)   الخسارة إضافات أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ( 5,219,400)  (31,162,588)   إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

 -  (761,651)   إضافات حق استخدام األصول 

 -  (779,646)   إضافات اصول غير ملموسة  

 5,630,623  70,250,913   متحصالت من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 54,500  17,391   متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 404,814  -   متحصالت االيجارات 

 870,537  (92,435,581)   صافي النقد )املستخدم في (/الناتج من األنشطة االستثمارية 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية

 )شركة مساهمة سعودية( 

 )تتمة(        قائمة التدفقات النقدية األولية املوجزة

 )جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك ( 

٧ 

 

   
 م2022 سبتمبر  30

 (مراجعة)غير 
 

 م2021 سبتمبر  30

 (مراجعة)غير 

      التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة  

 (10,029,649)  (12,704,538)   اإليجارمدفوعات عقود  

 ( 660,000)  ( 413,787,49)   قروض  ال املسدد من 
 10,807,803  -   قروض قصيره االجلإضافات 

 ( 1,250,000)  -   توزيعات األرباح 

 ( 1,131,846)  ( 26,492,032)   صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 
 2,916,074  ( 154,631,407)   وُمعادالت النقدصافي التغير في النقد 
 2,350,160  169,267,117   في بداية الفترة النقد وُمعادالت النقد 

 5,266,234  14,635,710   في نهاية الفترة لنقد وُمعادالت النقد ا
 

      من األنشطة االستثمارية والتمويلية  معامالت غير نقدية

ستثمار من ذمم مدينه تجاريه ومدفوعات مقدمه و  اال تحويل من صافي 

 ذمم مدينه اخري 
  -  809,628 

 8,057,933  9,930,679   إضافات التزامات اإليجار  
 13,591,658  -   اضافات االستثمار من االيجار التمويلي 

 

 

 ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية املوجزة.  17إلى   1اإليضاحات املرفقة من  تعتبر
 
 جزءا

 

 عضو مجلس اإلدارة املفوض   الرئيس التنفيذي املكلف  الرئيس املالي التنفيذي
 طارق سعد التويجري   بندر محمد الصمعاني  أحمد مصطفى قرطام 

 

 

 



 اللوجستيةشركة صدر للخدمات  

 )شركة مساهمة سعودية(

 م 2022 سبتمبر   30أشهر املنتهيتين في  و التسعةالثالثة  تيلفتر  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة

 ))جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك  

8 

 الوضع القانوني والنشاط  .1

تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية بموجب نظام الشركات في اململكة العربية السعودية تحت  

رقم   التجاري  بتاريخ    1131012302السجل  املوافق  1414شعبان    20الصادر  الصناعي 1994فبراير    2هت  نشاطها  الشركة  تمارس  كما  م 

 112845م واملعدل بالترخيص الصناعي رقم  1995نوفمبر    25هت املوافق  1412رجب    18الصادر بتاريخ    415بموجب السجل الصناعي رقم  

 م. 2020نوفمبر  18هت املوافق 1442جمادى األول  02الصادر بتاريخ 

مليون ريال سعودي    25من  هت أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس املال  1442جمادى اول    20م املوافق  2021يناير    3بتاريخ   

عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها االستراتيجية والتشغيلية ودعم مليون ريال سعودي    175الى  

م، وتمت  2021نوفمبر    2مات اللوجستية، وقد اصدرت هيئة سوق املال موافقتها على طلب الشركة بزيادة رأس املال بتاريخ  التوسع في الخد

هت  عن طريق طرح أسهم  1443ربيع الثاني    26م املوافق  2021ديسمبر    1موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس املال في تاريخ  

ليصبح رأس املال    سعودي  مليون ريال  150مليون سهم بقيمة    15أسهم لكل سهم وعدد أسهم الزيادة    6بزيادة     حقوق أولوية للمساهمين 

 إلى  175بعد الزيادة 
 
 مليون سهم عادي. 17.5مليون ريال سعودي مقسما

ة تامة وشبه تامة الصنع  غرض الشركة هو صناعة املنصات الخشبية، صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة، صناعة منتجات معدني 

 بالطرق، أو الكبس، أو السبك والدرفلة، صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن. 

 تتضمن القوائم املالية املرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتي بيانها:

 املدينة  رقم السجل التجاري   اسم الفرع 

 1الرياض   1010947309  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية   

 2الرياض   1010742525  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية   

 الدمام  2050115434  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستية   
 

الشحن املصنوعة من الخشب ( ، صناعة  هو صناعة الحاويات الخشبية ، يشمل )علب التعبئة و الصناديق وأوعية    1غرض فرع الرياض   •

 املنصات الخشبية.

هو تشغيل مرافق التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء املواد الغذائية، خدمات شحن وتفريغ السلع بصفة   2غرض فرع الرياض   •

التي تضم العامة  املخازن  الغذائية املجمدة،  املواد  املبردة، مخازن  الغذائية  املواد  السلع، مخازن    عامة، مخازن  مجموعة متنوعة من 

 املواد الغذائية الجافة، الخدمات اللوجستية، إدارة وتأجير املخازن ذاتية التخزين. 

ت  غرض فرع الدمام هو البيع بالجملة للمنتجات الخشبية والفلينية والبالستيكية، البيع بالجملة لالثاث املكتبي، البيع بالتجزئة للخردوا •

 ت النجارة والحدادة، بيع الصناديق املعدنية والحديدية والخشبية والكرفانات.املعدنية وعدد وادوا

وما ترتب عليه من تأثر لقطاعات األعمال على املستوى العاملي، قامت الشركة باتخاذ   19-إشارة إلى األحداث املتعلقة بانتشار فيروس كوفيد

وعلى الرغم من تلك التحديات  عاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة.العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة وال 

التي واجهتها الشركة أسوة بباقي الشركات، التزال عمليات الشركة غير متأثرة بشكل كبير؛ وذلك لقيام الشركة بتطبيق السياسات ملواجهة 

  األزمة بشكل جيد واالستفادة من املبادرات واملحفزات التي ق
 
دمتها الحكومة وسوف تتقدم الشركة باإلفصاح عن أي تغيرات جوهرية مستقبال

التغير في ظروف الجائحة قد يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة خالل سنة   تعتقد اإلدارة بوجود أي عامل يسبب  في حال حدوثها، ال 

 م. 2022
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 اإلعدادأسس  .2

 

 بيان االلتزام 2-1

 ملعيار املحاسبة الدولي    إعدادتم  
 
في اململكة العربية السعودية   " لتقرير املالي األوليا "     34هذه القوائم املالية األولية املوجزة وفقا املعتمد 

السعودية   الهيئة  املعتمدة من  لل   قراءتهاويجب    للمراجعين واملحاسبينواملعايير واإلصدارات األخرى  املالية  القوائم  إلى جنب مع   
 
سنة جنبا

مجموعة  .م2021ديسمبر    31في    املنتهية املطلوبة إلعداد  املعلومات  تشمل جميع  ال  أنها  ذلك    كاملة  حيث  ومع  املالية،  القوائم    تذكر من 

واإل  املحاسبية  امل املعامالت  لشرح    تفسيريةال   يضاحاتالسياسات  في  التغيرات  لفهم  منذ   ركزاملهمة  وأدائها  للشركة  مالية    وائمق  آخر املالي 

 للشركة.

 للنتائج التي من املمكن توقعها للسنة املالية املنتهية في 2022سبتمبر    30إن نتائج فترة التسعة أشهر املنتهية في  
 
 م ليست بالضرورة موشرا

 م. 2022ديسمبر  31

 

 أساس القياس  2-2

القوائم   املوجزة    املاليةتم إعداد  التاريخيةعلى أساس  األولية  الخدمة  االعتراف    باستثناء  التكلفة  نهاية  الحالية للموظفين    بمزايا  بالقيمة 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتى يتم قياسها   األصول املاليةو   لاللتزامات املستقبلية باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة

 بالقيمة العادلة.

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-3

الغ  يتطلب إعداد هذه القوائم األولية املوجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات املحاسبية وعلى املب 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ،واإليرادات واملصروفات االلتزاماتو  صول لل املدرجة 

ت  إن التقديرات الهامة املوضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات املحاسبية للشركة واملصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا

 . السنوية األخيرةكانت مماثلة لتلك املبينة في القوائم املالية 

 

 عملة العرض والنشاط  .3

 بالغ املالية ألقرب تم تقريب جميع امل  ،للشركة  الوظيفية وعملة العرض العملة    بالريال السعودي وهي  األولية املوجزة  وائم املاليةتم عرض الق

 مالم ينص على خالف ذلك.  ريال سعودي
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 همة السياسات املحاسبية امل  .4

ية للشركة تتوافق السياسات املحاسبية املتبعة في إعداد القوائم املالية األولية املوجزة مع السياسات املتبعة في إعداد القوائم املالية السنو 

 . م2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 لتفسيرات واعلى املعايير التعديالت  ، املعايير الجديدة 4-1

 من    جديدةمعايير    توجدال  
 
 من التعديالت على املعايير سارية اعتبارا

 
وتفاصيل تلك التعديالت   م2022يناير    1تم إصدارها ومع ذلك فإن عددا

ولكن ليس لها أثر جوهري على القوائم املالية األولية املوجزة   م2021ديسمبر    31تم توضيحها في القوائم املالية السنوية للسنة املنتهية في  

 للشركة.

 

 وآالت ومعدات   ممتلكات .5

  55بلوك   827الى  818م قامت الشركة بشراء قطع األراض ي للمستودعات من رقم  2022يناير  30هت املوافق 1443جمادى األخر  27بتاريخ 

مليون ريال سعودي    27.2من شركة مشيد العربية بمبلغ  بمدينة البوابة الصناعية وهي مدينة صناعية خاصة خاضعة إلشراف هيئة مدن  

 مليون ريال كتكاليف التصرفات العقارية وعمولة الشراء.  1,4باإلضافة الى 

 

 أصول حق االستخدام  .6

 

 أصول حق االستخدام  1- 6

  كما في 

 م2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م2022 سبتمبر  30 

 (مراجعة)غير 
 

 يناير   1الرصيد في  25,277,969  24,965,507

   السنة الفترة/ اإلضافات خالل 10,483,271  312,462

 الرصيد  35,761,240  25,277,969

 اإلستهالك املتراكم    

 يناير   1الرصيد في  ( 11,240,079)  ( 3,070,986)

 السنة الفترة/ اإلستهالك املحمل على  ( 6,867,560)  ( 8,169,093)

 الرصيد  ( 18,107,639)  (11,240,079)

   صافي القيمة الدفترية 17,653,601  14,037,890
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 لتزامات اإليجار ا 2- 6

  كما في 

م 2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م2022 سبتمبر  30 

 (مراجعة)غير 
 

 يناير   1الرصيد في  20,156,783  22,344,737

    السنة الفترة/ اإلضافات خالل 9,930,679  8,370,395

 *  السنةالفترة/ املحمل خالل  784,888  1,029,826

 السنة الفترة/ يخصم: مدفوعات اإليجار خالل  ( 12,704,538)  (11,588,175)

 الرصيد  18,167,812  20,156,783

 الجزء غير املتداول  –التزامات اإليجار  6,436,261  9,398,527

 الجزء املتداول  –التزامات اإليجار  11,731,551  10,758,256

20,156,783  18,167,812  

 

 - فيما يلي :تتمثل إضافات التزامات اإليجار 

 

ريال سعودي     3,060,779  بقيمةملدة ثالث سنوات    التمويلي  التأجير  طريق  عن   معدات  آالت وو   مركبات  باستئجار  الشركة  قامت -

 .اإليجار فترة بنهاية   االستخدام حق العقد بتملك األصل  وينتهي

الشركة   - تشغيلية  قامت  للشركة و مستودعات  إداري  تسدد على دفعات نصف    6,869,900بقيمة  باستئجار مقر  ريال سعودي 

 سنوية. 

 

  األوليةاملبالغ املعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   3- 6

 املبالغ التالية املتعلقة بعقود اإليجار: األولية توضح قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

أشهر املنتهية في    التسعةلفترة    

 
م2022 سبتمبر  30  

(مراجعة)غير    

م2021 سبتمبر  30  

( مراجعة)غير    

 783,910  734,128 *  فوائد التزامات اإليجار

 -  50,760    *تأمين املركبات املستاجرة

 6,125,814  ( 6,867,560) تكلفة استهالك أصول حق االستخدام 
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 ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى  .7

  كما في 

م 2021ديسمبر  31

 (مراجعة)

 م 2022 سبتمبر  30 

 (مراجعة)غير 
 

 ذمم مدينة تجارية  36,281,681  22,142,337

 موردين دفعات مقدمة  10,309,723  2,847,443

   سلف عاملين )*( 604,558  370,019

 تامينات مستردة  401,500  -

 تأمين خطابات ضمان  339,121  24,205

174,182  303,095  
 
 اشتراكات مدفوعة مقدما

183,992  275,987  
 
 مصروفات مدفوعة مقدما

120,897  224,473  
 
   ايجارات مدفوعة مقدما

 ضريبة القيمة املضافة   -  359,077

 إيراد مستحق  -  476,982

26,699,134  48,740,138        

 يخصم:    

  مخصص خسائر انخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية ( 2,092,907)  ( 2,092,907)

24,606,227  46,647,231  

 

 دارة التنفيذية . اإل بعض السلف التي تخص أعضاء   العاملينتتضمن سلف  )*(

 

 املنتهية في: فترة / السنة حركة املخصص لل 7-1

  كما في 

م 2021ديسمبر  31

 )مراجعة(

 م 2022 سبتمبر  30 

 )غير مراجعة(
 

 الرصيد في بداية الفترة / السنة   2,092,907  2,169,403

 خالل الفترة / السنة املكون  220,331  -

 خالل الفترة / السنة  رد (220,331)  ( 12,437)

 املستخدم خالل الفترة /السنة  -  ( 64,059)

 الرصيد في نهاية الفترة / السنة  2,092,907  2,092,907
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 الربح أو الخسارة قيمة العادلة من خالل لباأصول مالية  .8
 

 كما في  

 
 م 2022 سبتمبر  30

 )غير مراجعة(

م 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة(

    التكلفة 

 5,587,546  -  الرصيد في بداية الفترة/ السنة  

 -  130,000,000 اضافات خالل الفترة / السنة

 ( 5,630,623)  ( 70,250,913)  استرداد خالل الفترة / السنة  

 43,077  1,187,410 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أرباح 

 -  60,936,497 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 قروض   .9

 لدى الشركة اتفاقية تسهيالت بنكية مع كال من: 

الصغيرة واملتوسطة عبارة عن قروض  مصرف اإلنماء وهي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية عن طريق صندوق كفالة لتمويل الشركات   -1

املدة بحد أقصتتتتتتت ى عشتتتتتتترة مليون ريال ستتتتتتتعودي بغرض   وتستتتتتتتهيالت ائتمانية واعتمادات مستتتتتتتتندية ومشتتتتتتتاركة ومرابحة وبيع آجل محدد

تمويل متطلبات رأس املال العامل للشتتتتتتتتتتتركة وكذلك تمويل األصتتتتتتتتتتتول واملعدات املتعلقة بأنشتتتتتتتتتتتطة الشتتتتتتتتتتتركة ومشتتتتتتتتتتتروعاتها، تحمل هذه  

ا. بلغ الرصتتتتتتتتتتيد امل  %4التستتتتتتتتتتهيالت بمصتتتتتتتتتتروفات تمويلية طبقا لالتفاقية ذات الصتتتتتتتتتتلة وذلك بستتتتتتتتتتعر فائدة نستتتتتتتتتتبة    ستتتتتتتتتتتحق  ثابتة ستتتتتتتتتتنوي 

 ريال سعودى(.  9,413,256  : م2021ديسمبر   31ريال سعودي ) 529,620: م 2022  سبتمبر 30في  

بقيمة   فى سندات ألمر  تمثلت  التمويل  لتغطية كامل قيمة  بتقديم ضمانات  الشركة  ريال    10وبموجب هذه االتفاقية قامت  مليون 

 مليون ريال سعودي.  9,5املنشآت الصغير واملتوسطة الحجم بقيمة سعودى، باإلضافة لكفالة برنامج كفالة لتمويل 
 

البنك العربي وهي متوافقة مع الشريعة اإلسالمية محدد املدة وبحد أقص ى خمسة مليون ريال سعودي بغرض شراء البضائع، تحمل   -2

نسبة   فائدة  بسعر  الصلة وذلك  ذات  لالتفاقية  طبقا  تمويلية  بمصروفات  التسهيالت  املستحق    %4هذه   الرصيد  بلغ  ا.   ثابتة سنوي 

   ريال سعودى(. 4,791,812م:  2021ديسمبر  31يال سعودي )ر الش ئ  :  م 2022 سبتمبر  30في 

 

 تتمثل حركة القروض خالل الفترة: -3
 

 كما في  

 
  م2022 سبتمبر  30
 ( مراجعة)غير  

 
م 2021ديسمبر31

 (مراجعة)
    التكلفة 

 -  14,205,068  السنة الفترة / الرصيد في بداية 

 14,641,069  -  إضافات خالل الفترة/ السنة  

 223,999  112,046 تكاليف تمويل  

 (660,000)  ( 13,787,494) املسدد خالل الفترة/ السنة

 14,205,068  529,620 السنة الفترة / الرصيد في نهاية
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 :تم عرض تفاصيل القروض فى  قائمة املركز املالي كما يلي

 كما في  

 
  م2022 سبتمبر  30

 (مراجعة)غير 
 
م 2021ديسمبر31

 (مراجعة)

 13,443,983  - قروض قصيرة األجل  

 

    قرض طويل األجل  

 591,955  338,260 الجزء غير املتدول  

 169,130  191,360 الجزء املتدول  

 529,620  761,085 

 

 ممعامالت األطراف ذات العالقة وأرصدته .10

 الفترة مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية التي تمت خالل    املعامالتتتمثل  

إن شروط املعامالت مع تلك األطراف يتم اعتماد املعامالت من قبل   بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية.

 .إدارة الشركة

 

 تتمثل أهم املعامالت مع األطراف ذات العالقة في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية فيما يلي:

 

 
 م )غير مراجعة(2021 سبتمبر   30 م )غير مراجعة( 2022 سبتمبر  30

 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة واللجان 

أعضاء مجلس  

 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان 

 - 420,340 - 603,751    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان

 - 117,000 - 127,500 بدالت حضور املجلس واللجان

 1,664,105 - 1,636,593 -  الرواتب واألجور وما في حكمها

 731,251 1,636,593 537,340 1,664,105 

 

في    املستحقة كما  )  603,751م   2022  سبتمبر  30بلغ رصيد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان  م: 2021ديسمبر    31ريال سعودي  

 ريال سعودي(. 499,288
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 الزكاة  مخصص  .11

 

 الزكوي   ملوقفا 11-1

 م. 2020ديسمبر   31تم إنهاء موقف الشركة الزكوي حتى العام املالي املنتهي في 

شهادة   م وحصلت الشركة على 2021ديسمبر  31حتى السنة املنتهية في  ("ئة"الهي)قدمت الشركة إقراراتها لهيئة الزكاة والضريبة و الجمارك 

 م. 2023أبريل  30من الهيئة سارية املفعول حتى 

 

 حركة الزكاة  11-2

 : حركة الزكاة ملخصفيما يلي 

 كما في  

 
   م2022 سبتمبر  30

  (مراجعة)غير 

م  2021ديسمبر 31

 (مراجعة)

 1,040,561  861,212 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 861,110  2,692,992 املكون خالل الفترة / السنة

 37,114  - زكوية ربوط

 ( 1,077,573)   ( 710,262) مدفوعات خالل الفترة / السنة 

 861,212  2,843,942 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 

   السهم ربحية .12

الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على املتوسط املرجح لعدد    )خسارة( /ربحبقسمة    الربح يتم احتساب نصيب السهم األساس ي واملخفض من  

 . سهم( 2,500,000م: 2021سبتمبر  30سهم ) 17,500,000 م2022سبتمبر  30في القائمة في نهاية الفترة والبالغة  العاديةاألسهم 

 

 سبتمبر  30 أشهر املنتهية فى   التسعةلفترة  

 
 م 2021  م 2022

 3,517,381  ( 5,443,901) الفترة  ربحصافي )خسارة( /  

 2,500,000  17,500,000 املتوسط املرجح لعدد األسهم 

 1.4  ( 0.31) األساس ي واملخفض  –السهم  ربح)خسارة( / 



 اللوجستية شركة صدر للخدمات 

 )شركة مساهمة سعودية(
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 ))جميع املبالغ بالريال السعودي ما لم يتم ذكر خالف ذلك 

16 

 القطاعية علوماتامل .13

املعلومات املتعلقة بالقطاعات التشغيلية واملبينة أدناه هي التي يتم   .قطاع الحديد وقطاع األخشاب والخدمات اللوجيستية والقطاعات األخرى والتي تتمثل في معدات التخزين والبالستيك والخدمات األخرى   وهي يتمثل في قطاعات رئيسية    الشركةنشاط  

 .على القطاعات االلتزاماتو   األصول وتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات و  التشغيلية بالشركةرفعها بانتظام إلى صانعي القرارات 
 

 )غير مراجعة( م2022سبتمبر  30 أشهر املنتهية فى التسعةفترة  حديد   خشب   خدمات لوجستية  أخرى   املجموع 

 اإليرادات          

 على مدى فترة زمنية -  28,145,044  -  11,144,421  -  39,289,465

 نقطة زمنية محددة   905,617  28,275,535  -  1,329,661  30,510,813

69,800,278  1,329,661  11,144,421  28,275,535  29,050,661   

 تكلفة اإليرادات   (22,920,554)  ( 24,432,908)  ( 11,396,889)  ( 909,098)  (59,659,449)

 مجمل الربح   6,130,107  3,842,627  ( 252,468)  420,563  10,140,829

 صافى خسارة الفترة   ( 4,116,379)  450,545  (2,093,553)  315,486  ( 5,443,901)
           

 غير مراجعة() 2022سبتمبر  30كما في           

 إجمالي األصول   94,509,264  32,033,381  87,756,828  3,083,563  217,383,036

 إجمالي االلتزامات  15,206,544  7,991,448  15,962,177  797,072  39,957,241
 

 

 )غير مراجعة( م1202سبتمبر  30 أشهر املنتهية فى التسعةفترة  حديد   خشب   خدمات لوجستية  أخرى   املجموع 

 اإليرادات          

 على مدى فترة زمنية -  20,701,655  -  16,220,307  -  36,921,962

 نقطة زمنية محددة   959,465  10,219,301  -  3,888,686  15,067,452

51,989,414  3,888,686  16,220,307  10,219,301  21,661,120   

 اإليرادات تكلفة   ( 13,702,207)  ( 9,008,907)  ( 8,525,238)  ( 3,067,759)  ( 34,304,111)

 مجمل الربح   7,958,913  1,210,394  7,695,069  820,927  17,685,303

 الفترة  ربحصافى   1,519,072  138,087  1,679,819  180,403  3,517,381
           

 )مراجعة( 2021ديسمبر  31كما في           

 إجمالي األصول   118,201,402  47,741,375  69,251,983  9,750,196  244,944,956

 إجمالي االلتزامات  23,358,801  11,062,077  24,638,944  3,015,438  62,075,260

 الشركة وتقدمها م في إطار خطة الشركة التوسعية والتي تستهدف تنويع الخدمات واملنتجات والقطاعات التي تعمل بها  2020قطاع الخدمات اللوجستية والذي بدأت الشركة استثماراتها وعملياتها التشغيلية بهذا القطاع اعتبارا من الربع الثالث من عام  

 في تقديم خدمات التخزين والنقل للغير حيث ترتبط الشركة بعقود طويلة األجل مع عمالئها لتقديم هذه الخدمات. تحديداللوجستية لعمالئها ويتمثل قطاع الخدمات ا

 "القطاعات التشغيلية" وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن معلومات القطاعات الجغرافية. 8ن املبيعات الخارجية لم تحقق أي من الحدود الكمية املشار إليها في املعيار الدولي للتقرير املالي رقم فإأنشطة الشركة  لطبيعة وفقاو 



 اللوجستيةشركة صدر للخدمات 

 )شركة مساهمة سعودية( 

 م 2022 سبتمبر  30أشهر املنتهيتين في  و التسعةالثالثة   تيلفتر  إيضاحات حول القوائم املالية األولية املوجزة
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 قياس القيمة العادلة .14

ياس. القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين املشاركين في السوق في تاريخ الق

الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن الشركة مستمرة وليس هناك أي نية أو متطلب لتقليص حجم عملياتها   األساسإن  

 جراء معاملة بشروط مجحفة.أو إ

أو مجموعة   أو وسيط  تاجر صرافة  املعروضة متاحة بشكل منتظم من  كانت األسعار  إذا  في سوق نشط  املالية مدرجة  األداة  اعتبار  يتم 

القيمة العادلة،  عند قياس    أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك األسعار معامالت السوق التي تمت بين أطراف جادين.  تسعيرصناعية أو خدمة  

تستخدم الشركة بيانات يمكن مالحظتها في السوق إلى أقص ى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل هرمي  

ا إلى املدخالت املستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي.   للقيمة العادلة استناد 

 

 املماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.  االلتزاماتدلة( في األسواق النشطة للصول أو )غير املع  املعروضة: األسعار 1املستوى 

والتي يمكن مالحظتها للصل أو االلتزام، إما مباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير    1األسعار املدرجة في املستوى    بخالف : املدخالت  2املستوى  

 مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 

 التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للمالحظة(.  االلتزاماتأو  للصول : مدخالت 3املستوى 

 ة الدفترية للدوات املالية للشركة هي تقريب معقول للقيمة العادلة.القيم

 

 رتباطات الرأسمالية  اإل و االلتزامات املحتملة   .15

شراء واستيراد و   ألصول غير ملموسة و تحسينات علي مباني مستأجرة تتعلق بمشاريع قيد التنفيذ  يوجد ارتباطات رأسمالية لدى الشركة  

بقيمة   إنتاج  أعمال    6,599,523  أآلت وماكينات  إجمالي  من  في    ريال سعودي  9,028,574    بقيمةريال سعودي   م2022  سبتمبر  30كما 

 .  ريال سعودي ( 1,824,444من إجمالي أعمال بقيمة  ريال سعودي  1,093,986م : 2021ديسمبر  31)

 بنسبة 2022سبتمبر    30كما في  الصادرة  ضمان  الخطابات    م و2022سبتمبر    30محتملة كما في  ال توجد لدى الشركة التزامات  
 
م مغطاة نقدا

ال توجد لدى الشركة التزامات محتملة وخطابات الضمان  م:  2021ديسمبر    31سعودي )  ريال339,121غطاء نقدي بمبلغ    ومقابل   100%

 ريال سعودي(.  24,205أصدرت مقابل غطاء نقدي بمبلغ الصادرة 

 

 توزيعات أرباح .16

م وذلك لتدعيم مركز  2021بعدم توزيع أرباح عن عام    اإلدارةمجلس    م وافقت الجمعية العامة العادية على توصية  2022يونيو    5بتاريخ  

 .القادمة للشركة واملشروعاتالشركة املالي ودعم التوسعات 

ريال سعودي بواقع    1,250,000توزيعات أرباح بقيمة   اإلدارةم اقرت الجمعية العامة العادية بناءا على توصية  مجلس  2021أبريل    4بتاريخ  

 ,. لكل سهم.50

 

 األولية املوجزة القوائم املاليةاعتماد  .17

 . (م2022نوفمبر  8 املوافق ) ه 1444ربيع الثاني  14بتاريخ  من قبل مجلس اإلدارة األولية املوجزة تم اعتماد القوائم املالية 


