
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 



 

 

 الموجزةاألولية المالية  القوائم فحص المراجع المستقل عنتقرير 

 

 المساهمين في شركة صدر للخدمات اللوجستيةالسادة/ 

 سابقاً( مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية ةشرك)

 )شركة مساهمة سعودية(

 العربية السعودية المملكة

 

 مقدمة

 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً() صدر للخدمات اللوجستيةلشركة المرفقة األولية قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

المنتهيتين في  والستة أشهرلفترتي الثالثة  الخسارة والدخل الشامل اآلخر ربح أولل األولية ائمة، والقم2021 يونيو 30)"الشركة"( كما في 

أشهر المنتهية في ذلك التاريخ،  الستةلتدفقات النقدية لفترة القائمة األولية للتغيرات في حقوق الملكية ووالقائمة األولية ل ذلك التاريخ

واإليضاحات التفسيرية األخرى.  المهمةسياسات المحاسبية بالملخص ، بما في ذلك الموجزة واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية األولية

( "التقرير المالي 34لمحاسبة رقم )للمعيار الدولي لالمالية األولية الموجزة وعرضها وفقاً  القوائماإلدارة هي المسؤولة عن إعداد هذه و

إلى  استناداً لمالية األولية الموجزة ا القوائمهذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ،"ياألول

 .فحصنا

 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" 2410) الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي 

أساسي على األشخاص المسؤولين  استفسارات، بشكلمن طرح  المالية األولية القوائمفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية وغيرها من إجراءات الفحص. ويعد الفحص أقل بكثير في نطاقه من المراجعة 

تأكيد الوصول إلى ال يمكننا من وتبعاً لذلك فإنه ودية، المعتمدة في المملكة العربية السعللمراجعة  لمعايير الدوليةلالتي يتم القيام بها وفقاً 

رأي أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء عليه، أي من عمليات خالل اكتشافها التي يمكن المهمة بجميع األمور دراية بأننا سنصبح على 

 مراجعة.

 االستنتاج

من جميع الجوانب  غير ُمعدة،ولية الموجزة المرفقة المالية األالقوام بأن فإنه لم ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد ، فحصناإلى  استناداً 

  ربية السعودية.المعتمد في المملكة الع ،(34لمحاسبة رقم )للمعيار الدولي لوفقاً  ،الجوهرية

 

 

ه ؤالبسام وشركا                    عن 

 

 

 

بن أحمد البسامإبراهيم   

(337محاسب قانوني ترخيــــص رقــم )  

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 هـ1443 محرم 15: التاريــــــــخ

 م2021 أغسطس 23 ق:فـــــــالموا

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموجزة  األولية قائمة المركز المالي

 م ٢٠٢١ يونيو ٣٠كما في 
 ( الرياالت السعوديةب)
 

٢ 

 
  يضاح إ

 م ٢٠٢١ يونيو ٣٠
  ( ة دقق)غير م 

 م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
 ( ة دقق)م

      الموجودات 
      متداولة الالموجودات غير 

 ٧,٠٩٠,٦٨٥  ٦,٨٢٤,١٧٧     ممتلكات وآالت ومعدات
 ٥٦٠,٦٦٩  ٥١٥,٦٢٥   موجودات غير ملموسة 

 ٢١,٨٩٤,٥٢١  ١٧,٨١٠,٦٤٥  ٥-١ ستخدام األصول ا حق 
 ٢٩,٥٤٥,٨٧٥  ٢٥,١٥٠,٤٤٧   المتداولة إجمالي الموجودات غير 

      الموجودات المتداولة 
 ١٣,٤٣٢,٢٤٢  ١٠,٨٠٠,١٩٧   مخزون 

 ١٦,٥٥٣,٠٤٢  ٣١,٧٤٢,٥٩٦  ٦ ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 
 ٥,٥٨٧,٥٤٦  -  ٧ الخسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ٢,٣٥٠,١٦٠  ١,٧٧١,٢١١   في حكمه  النقد وما
 ٣٧,٩٢٢,٩٩٠  ٤٤,٣١٤,٠٠٤   إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٦٧,٤٦٨,٨٦٥  ٦٩,٤٦٤,٤٥١   إجمالي الموجودات 

   
    

      حقوق الملكية والمطلوبات 
      حقوق الملكية 
 ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١ رأس المال 

 ١,٥٨٢,٠٠٠  ١,٥٨٢,٠٠٠   إحتياطي نظامي 
 ( ٥٨٣,٤٣٣)  ( ٥٨٣,٤٣٣)   احتياطي إكتواري 

 ٨,٣٤٩,٠٤١  ٧,٩٤٥,٣٩٢   أرباح مبقاة 
 ٣٤,٣٤٧,٦٠٨  ٣٣,٩٤٣,٩٥٩   إجمالي حقوق الملكية 

      المطلوبات 
      المطلوبات الغير متداولة 

 ١٤,٥٠٠,٤٣٨  ١٠,٤٥٣,٦٨٨  ٥-٢ الجزء الغير متداول   – التزامات اإليجار
 ٢,٣٨٦,٢٩٣  ٢,٦٢٨,٥٤١   مزايا نهاية الخدمة للموظفين

 ١٦,٨٨٦,٧٣١  ١٣,٠٨٢,٢٢٩   إجمالي المطلوبات الغير متداولة 
      المطلوبات المتداولة 
 ٧,٨٤٤,٢٩٩  ٨,١٢٥,٨٧٣  ٥-٢ الجزء المتداول  –التزامات اإليجار 

 -  ٥,٠٠٤,٧٥٩  ٨ قرض قصير األجل  
 ٣٨٥,٩١٨  ٢٤٥,٠٠٠  ٩ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ٦,٩٦٣,٧٤٨  ٨,١٠٨,٥٠١   خرونآذمم دائنة تجارية ودائنون 
 ١,٠٤٠,٥٦١  ٩٥٤,١٣٠  ١٠ مخصص الزكاة 

 ١٦,٢٣٤,٥٢٦  ٢٢,٤٣٨,٢٦٣   إجمالي المطلوبات المتداولة 
 ٣٣,١٢١,٢٥٧  ٣٥,٥٢٠,٤٩٢   إجمالي المطلوبات 

 ٦٧,٤٦٨,٨٦٥  ٦٩,٤٦٤,٤٥١   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 
      

 
 الموجزة.  األوليةال يتجزأ من هذه القوائم المالية  جزًءا ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 
 

 
 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئيس التنفيذي   الرئيس المالي التنفيذي 

 طارق سعد التويجري  عبد الرحمن إبراهيم الهدلق   قرطام أحمد مصطفى 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف ةأشهر المنتهي  الستةالثالثة و ةلفتر
 ) لرياالت السعوديةبا )

٣ 

 

 

 

 جزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة.  ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 

 

 

 اإلدارة المفوض عضو مجلس   الرئيس التنفيذي   الرئيس المالي التنفيذي 
 طارق سعد التويجري  عبد الرحمن إبراهيم الهدلق   أحمد مصطفى قرطام 

 

 

 
 تة أشهر المنتهية فى  س لل   للثالثة أشهر المنتهية فى    

 

 إيضاح 

 م٢٠٢٠ يونيو ٣٠  م ٢٠٢١ يونيو ٣٠  م٢٠٢٠يونيو  ٣٠  م ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 

 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 ٢١,٠٥٥,٩٢٣  ٣٠,٩٥٥,٦٦٤  ١٠,٧٩٣,٧٩٠  ١٦,٠٧٨,٧٤٦  ١٦ اإليرادات 
 ( ١٤,٨٠٠,١٩٦)  (٢٢,٥٢٠,٩٣٦)  (٦,٨٨٤,٢٨٠)  (١٢,٠٥٨,٣٣١)  ١٦ اإليرادات تكلفة 

 ٦,٢٥٥,٧٢٧  ٨,٤٣٤,٧٢٨  ٣,٩٠٩,٥١٠  ٤,٠٢٠,٤١٥   ربح مجمل ال
 ( ٢,٨٨١,٣٧٥)  (٣,٢٢١,٣٠٧)   (١,٣٨١,٧٥٨)  (١,٦٢٧,٥٩٣)  ١١ مصروفات بيعية وتسويقية 
 ( ٢,٠٣٥,٩٠٤)  (٣,٤٦٧,٥٧٣)   (٨٨٠,٤١٣)  (١,٦٨٠,٤٤٤)  ١٢ مصروفات عمومية وإدارية 

 ١,٣٣٨,٤٤٨  ١,٧٤٥,٨٤٨  ١,٦٤٧,٣٣٩  ٧١٢,٣٧٨   الدخل من العمليات 

 ( ٢٣,٢٠٧)  (٥٢٥,١٦٣)  ( ١١,٤٨٩)  (٢٥٦,٣٤١)  ١٣ تكاليف التمويل     
 ٥٣,٧٥٥  ١,٠٢٣  ١٣,٠٢٠  ١,٢٣٩   بالصافي  ,إيرادات أخرى

أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة  
 العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

٢٤٥,٧٧٨  ٤٣,٠٧٧  ١١٦,٢٥٠  -  ٧ 

 ١,٦١٤,٧٧٤  ١,٢٦٤,٧٨٥  ١,٧٦٥,١٢٠  ٤٥٧,٢٧٦   صافي الدخل قبل الزكاة 
 ( ٣٩٤,٢٧٧)  (٤١٨,٤٣٤)  (٢١٩,٢٧٧)  (٢١٢,٢٣٤)  ١٠ الزكاة 

 ١,٢٢٠,٤٩٧  ٨٤٦,٣٥١  ١,٥٤٥,٨٤٣  ٢٤٥,٠٤٢   الفترة صافي دخل 
          الدخل الشامل األخر: 

بنود لن يتم إعادة تبويبها الحقاً إلى  
 قائمة الربح أو الخسارة: 

         

األرباح/ )الخسائر( اإلكتوارية لمزايا  
 نهاية الخدمة 

  -  -  -  - 

 ١,٢٢٠,٤٩٧  ٨٤٦,٣٥١  ١,٥٤٥,٨٤٣  ٢٤٥,٠٤٢   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
األساسي والمخفض من   –السهم  دخل

 صافي دخل الفترة 
٠,٤٩  ٠.٣٤  ٠,٦٢  ٠,١٠  ١٥ 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 األولية الموجزة  التغيرات في حقوق الملكيةقائمة 
 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠ي ف ةأشهر المنتهي  ة الستةلفتر

 ) لرياالت السعوديةبا )

٤ 

 
إجمالي حقوق  

 الملكية 
 

 أرباح مبقاة 
 

 احتياطي إكتواري  
 

 عالوة اإلصدار 
 

 احتياطي نظامي 
 

 رأس المال 
 

 إيضاح 
 

 م )مدققة( ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد كما في    ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٣٢٤,١١٩  ١٤,٤٧٨,٤٦٩  (٣٧٩,٤٣٤)  ٢,٢٩٩,٦٤٠  ٣٢,٧٢٢,٧٩٤

 الفترة  دخلصافي    --  --  --  --  ١,٢٢٠,٤٩٧  ١,٢٢٠,٤٩٧

 األرباح المبقاه  إلىمن عالوة اإلصدار  المحول ١  --  --  ( ٤,٤٧٨,٤٦٩)  --  ٤,٤٧٨,٤٦٩  -- 

 رأس المال  إلىمن عالوة اإلصدار المحول  ١  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  --  (١٠,٠٠٠,٠٠٠)  --    -- 

 توزيعات أرباح  ١٤  --  --  --  --  ( ٧٥٠,٠٠٠)  ( ٧٥٠,٠٠٠)

 مدققة( غير م )٢٠٢٠ يونيو ٣٠الرصيد كما في    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٣٢٤,١١٩  --   ( ٣٧٩,٤٣٤)  ٧,٢٤٨,٦٠٦  ٣٣,١٩٣,٢٩١

              

 م )مدققة( ٢٠٢١يناير  ١الرصيد كما في    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٥٨٢,٠٠٠  --  )٥٨٣,٤٣٣(   ٨,٣٤٩,٠٤١  ٣٤,٣٤٧,٦٠٨

 صافي دخل الفترة    --  --  --  --  ٨٤٦,٣٥١  ٨٤٦,٣٥١

 توزيعات أرباح  ١٤  --   --  --  --  ( ١,٢٥٠,٠٠٠)  ( ١,٢٥٠,٠٠٠)

 م )غير مدققة( ٢٠٢١ يونيو ٣٠الرصيد كما في    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٥٨٢,٠٠٠  --  (٥٨٣,٤٣٣)  ٧,٩٤٥,٣٩٢  ٣٣,٩٤٣,٩٥٩

 
 . الموجزة األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 

 
 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   التنفيذي الرئيس   الرئيس المالي التنفيذي 
 طارق سعد التويجري  عبد الرحمن إبراهيم الهدلق   أحمد مصطفى قرطام 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 الموجزة  لتدفقات النقدية األوليةقائمة ا
   م٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستةة لفتر

 ) الرياالت السعوديةب)

٥ 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ٢٠إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 مجلس اإلدارة المفوض عضو   الرئيس التنفيذي   الرئيس المالي التنفيذي 
 طارق سعد التويجري  عبد الرحمن إبراهيم الهدلق   أحمد مصطفى قرطام 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠  إيضاح  
  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠  (ةغير مدقق )

 ( ة)غير مدقق 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:

 ١,٦١٤,٧٧٤  ١,٢٦٤,٧٨٥   قبل الزكاة  دخلالصافي 
      : تعديالت على البنود غير النقدية
 ٥٧٠,٠٢٥  ٦١٥,٧٩٩   استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٣٤,٢٠٥  ٣١,٢٥٠   إطفاء موجودات غير ملموسة 
 ١١٧,٣٦٣  ٤,٠٨٣,٨٧٦  ٥-١ األصول  استخداماستهالك حق 

 ٢٣,٢٠٧  ٥١١,٠٧٤  ١٣ فوائد التزامات اإليجار 
 -  ١٤,٠٨٩  ١٣ تكاليف التمويل 

 ( ٢٣,٩٠٨)  ١٣,٧٩٤   ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة  استبعاد)ربح(  /خسارة 
 ١٩١,٦٤٧  ٢٥٢,٥٩٢   مخصص مزايا نهاية خدمة الموظفين 

 ١,٨٣٣  --   تسويات زكوية 
 ٢٣٤,١١٣  ٤١,٩٠٢   مخصص مخزون راكد

 ( ٢٤٥,٧٧٨)  ( ٤٣,٠٧٧)  ٧ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أرباح من استثمارات مدرجة 
 --  ٢٦٦,٦٥٧  ٦-١ مخصص خسائر اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

   ٢,٥١٧,٤٨١  ٧,٠٥٢,٧٤١ 
      في رأس المال العامل   التغيرات
 ( ٤,٧٤٩,٣٦٧)  ٢,٥٩٠,١٤٣   مخزون

 ١,١٣٧,٤٧٠  ( ١٥,٤٥٦,٢١١)   ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى ذمم مدينة تجارية 
 ١,١٦٤,٣٠٦  ١,١٤٤,٧٥٣   ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون 
 ( ١١٣,٤٦٧)  ( ١٤٠,٩١٨)   مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 ( ٤٤,٤٩٣)  ( ١٠,٣٤٤)   مزايا نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة 
 ( ٤٥,٠٠٠)  --   تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( ١,٨٣٣)  ( ٥٠٤,٨٦٥)  ١٠-٢ الزكاة المدفوعة 
 ( ١٣٤,٩٠٣)  ( ٥,٣٢٤,٧٠١)   األنشطة التشغيلية صافي النقد المستخدم في

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ٥٢,٤٤٩  --    ومعدات  وآالتممتلكات ستبعاد امتحصالت من 

 --  ٥,٦٣٠,٦٢٣  ٧ خالل الربح أو الخسارة استثمارات بالقيمة العادلة من 
 ( ٣٧٣,٦٨٦)  ( ٣٤٩,٢٩١)   إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

 ( ٣٢١,٢٣٧)  ٥,٢٨١,٣٣٢   )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  /الناتج من  صافي النقد
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 --  ( ٤,٢٧٦,٢٥٠)  ٥-٢ اإليجار  التزامات
 --  ٤,٩٩٠,٦٧٠  ٨ قروض قصيرة األجل 

 --  ( ١,٢٥٠,٠٠٠)   توزيعات أرباح 
 --  ( ٥٣٥,٥٨٠)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

 ( ٤٥٦,١٤٠)  (٥٧٨,٩٤٩)    صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 ٢,٠٢٩,٧١٧  ٢,٣٥٠,١٦٠    النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ١,٥٧٣,٥٧٧  ١,٧٧١,٢١١   النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
      معامالت غير نقدية: 

 ٢٢٢,٤٣٨  --   أضافات حق أستخدام األصول / التزامات اإليجار  
 ١٠,٠٠٠,٠٠٠  --   تحويل من عالوة اإلصدار لزيادة رأس المال  

 ٤,٤٧٨,٤٦٩  --   األرباح المبقاة تحويل من عالوة اإلصدار إلى 
 ٧٥٠,٠٠٠  --   تحويل من األرباح المبقاة إلى الذمم الدائنة التجارية ودائنون أخرون



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

٦ 

 الوضع القانوني والنشاط  .١
 

تأسست شركة صدر للخدمات اللوجستية )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً( )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية بموجب نظام 
م ١٩٩٤فبراير    ٢هـ الموافق  ١٤١٤شعبان    ٢٠الصادر بتاريخ    ١١٣١٠١٢٣٠٢العربية السعودية تحت السجل التجاري رقم  الشركات في المملكة  

م والمعدل  ١٩٩٥نوفمبر    ٢٥هـ الموافق  ١٤١٢رجب    ١٨الصادر بتاريخ    ٤١٥كما تمارس الشركة نشاطها الصناعي بموجب السجل الصناعي رقم  
 ١١٢٨٤٥والمعدل بالترخيص الصناعي رقم    م٢٠١٩يناير    ١٥هـ الموافق  ١٤٤٠جمادى األول    ٩بتاريخ  الصادر    ١١٩٣بالترخيص الصناعي رقم  

هـ تم إدراج ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٩م الموافق  ٢٠١٧فبراير ٢٦. كما في م٢٠٢٠ديسمبر  ١٧هـ الموافق ١٤٤٢جمادى األول  ٢الصادر بتاريخ 
 وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو". 

 
 (.١٨٣٢) هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية تحت الرمز١٤٤٢ربيع الثاني  ٢٥م الموافق ٢٠٢٠ديسمبر  ١٠كما في 

 
صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق،     - صناعة وحدات الهياكل الحديدية الجاهزة   - غرض الشركة هو صناعة المنصات الخشبية

 صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن. - ةلفلكبس، أو السبك والدأو ا
 تتضمن القوائم المالية المرفقة حسابات الشركة وفروعها واآلتي بيانها: 

 المدينة   رقم السجل التجاري   اسم الفرع 

 الرياض  ١٠١٠٩٤٧٣٠٩  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 الدمام  ٢٠٥٠١١٥٤٣٤  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 (١) بريدة  ١١٣١٠٢٣٠٥١  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 
 (٢بريدة )  ١١٣١٠٣٥٦١٠  فرع شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية 

 

 
غرض فرع الرياض هو صناعة الحاويات الخشبية ، يشمل )علب التعبئة والصناديق وأوعية الشحن المصنوعة من الخشب(، صناعة المنصات  

مجموعة متنوعة من السلع، أنشطة التعبئة والتفريغ من صناديق الشحن، إدارة الخشبية، مخازن المواد الغذائية المجمدة، المخازن العامة التي تضم 
 وتأجير المخازن الذاتية التخزين. 

دنية، غرض فرع الدمام هو البيع بالجملة للخشب بجميع أنواعه، البيع بالجملة لألسقف الصناعية المعدنية واألبواب والشبابيك والمصنوعات المع
 الحديدية والخشبية والكرفانات. بيع الصناديق المعدنية و
( بريدة  فرع  المجاري  ١غرض  وشبكات  الصحي  الصرف  ومشاريع  محطات  وصيانة  إصالح  سكنية،  والغير  السكنية  المباني  ترميمات  هو   )

 ي.والمضخات، إنشاء وإصالح محطات ومشاريع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، تشطيب المباني، أنشطة خدمات صيانة المبان 
( هو تشريح وتقطيع األخشاب، صناعة الحاويات الخشبية، والتي تشمل )علب التعبئة والصناديق وأوعية الشحن المصنوعة ٢غرض فرع بريدة )

 من الخشب(. 
ل الشركة  م. وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس ما٢٠٢٠يونيو    ٢٥هـ الموافق  ١٤٤١ذو القعدة    ٤بتاريخ  

مليون لاير ١٠مليون لاير سعودي وذلك عن طريق رسملة مبلغ    ٢٥مليون لاير سعودي الى    ١٥من   عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين
  لاير سعودي إلى حساب األرباح المبقاة.  ٤.٤٧٨.٤٦٩والبالغ سعودي من عالوة اإلصدار كما تم رسملة المبلغ المتبقى بحساب عالوة اإلصدار 

 
النظام األساسى ٢٠٢٠أكتوبر    ٢٩هـ الموافق  ١٤٤٢ربيع األول    ١٢بتاريخ   الثانية من  المادة  العادية على تعديل  العامة غير  هـ وافقت الجمعية 

ديل تعالمتعلقة باسم الشركة ليصبح اسم الشركة شركة صدر للخدمات اللوجستية بدالً من شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية، باإلضافة إلى  
 وإضافة بعض المواد في نظام الشركة األساسي. 

 
 
 
 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

٧ 

 اإلعداد أسس  .٢

 بيان االلتزام ١-٢

الدولي   المحاسبة  لمعيار  وفقاً  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد هذه  األوليا "     ٣٤تم  المالي  السعودية    " لتقرير  العربية  المملكة  في  المعتمد 
 المنتهية جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة  قراءتهاويجب  للمراجعين والمحاسبينوالمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

السياسات المحاسبية   تذكرمن القوائم المالية، ومع ذلك    كاملة  حيث أنها ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة  .م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١في  
 مالية للشركة.  وائمق  آخر المالي للشركة وأدائها منذ مركزالمهمة لفهم التغيرات في الالمعامالت لشرح  تفسيريةال يضاحاتواإل

 ٣١النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  م ليست بالضرورة مؤشراً على  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠أشهر المنتهية في    الستةإن نتائج فترة  
 م. ٢٠٢١ديسمبر 

 أساس القياس  ٢-٢

المالية   القوائم  إعداد  الموجزة  تم  أساس  األولية  التاريخيةعلى  الحالية  ،  باستثناء  التكلفة  بالقيمة  المحددة  المنافع  التزامات  بمستحقات  االعتراف 
 باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. لاللتزامات المستقبلية 

 

 استخدام األحكام والتقديرات ٣-٢

الغ المدرجة  يتطلب إعداد هذه القوائم األولية الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات المحاسبية وعلى المب 
 ختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد ت 

ت كانت  إن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من التقديرا
 . مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية السنوية األخيرة

 عملة العرض والنشاط  .٣
لاير   مبالغ المالية ألقربللشركة. تم تقريب جميع ال الوظيفية وعملة العرض العملة  بالريال السعودي وهي األولية الموجزة وائم الماليةالقتم عرض 
 مالم ينص على خالف ذلك.  سعودي

 السياسات المحاسبية الهامة .٤
السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة   تتوافق  تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.

 م.٢٠٢٠ ديسمبر ٣١مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 لتفسيراتواعلى المعايير التعديالت ، المعايير الجديدة ١-٤

ولكن ليس لها أثر جوهري  م  ٢٠٢١يناير    ١معايير جديدة تم إصدارها ومع ذلك فإن عدداً من التعديالت على المعايير سارية اعتباراً من    توجدال  
 على القوائم المالية األولية الموجزة للشركة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

٨ 

 حق استخدام األصول .٥
 
 حق استخدام األصول  ١- ٥

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 )مدققة( 

 م ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 )غير مدققة( 

 

 يناير  ١الرصيد في  ٢٤,٩٦٥,٥٠٧  ٩٤٧,٤٤٨
 السنة  الفترة/ اإلضافات خالل -  ٢٤,٠١٨,٠٥٩
 الرصيد   ٢٤,٩٦٥,٥٠٧  ٢٤,٩٦٥,٥٠٧

 اإلستهالك المتراكم    
 يناير  ١الرصيد في  (٣,٠٧٠,٩٨٦)  ( ١٩٠,٩٩٢)

 السنة  الفترة/ اإلستهالك المحمل على (٤,٠٨٣,٨٧٦)  (٢,٨٧٩,٩٩٤)
 الرصيد   (٧,١٥٤,٨٦٢)  (٣,٠٧٠,٩٨٦)
 صافي القيمة الدفترية   ١٧,٨١٠,٦٤٥  ٢١,٨٩٤,٥٢١

 
 لتزامات اإليجار ا ٢- ٥

م  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 )مدققة( 

 م ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 )غير مدققة( 

 

 يناير  ١الرصيد في  ٢٢,٣٤٤,٧٣٧  ٧١١,٠٨٦
 السنة  الفترة/ اإلضافات خالل -  ٢٤,٠١٨,٠٥٩

 السنة الفترة/ المحمل خالل  ٥١١,٠٧٤  ٤٢٠,٢٤١
 السنة   الفترة/ يخصم: مدفوعات اإليجار خالل (٤,٢٧٦,٢٥٠)  ( ٢,٧٨٦,٧٦٨)

 يخصم: الربح المعدل   -   (١٧,٨٨١)
 الرصيد   ١٨,٥٧٩,٥٦١  ٢٢,٣٤٤,٧٣٧

    
 المتداولالجزء غير  –التزامات اإليجار  ١٠,٤٥٣,٦٨٨  ١٤,٥٠٠,٤٣٨
 الجزء المتداول  –التزامات اإليجار  ٨,١٢٥,٨٧٣  ٧,٨٤٤,٢٩٩
١٨,٥٧٩,٥٦١  ٢٢,٣٤٤,٧٣٧  

 

 المبالغ المعترف بها في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   ٣- ٥

اإليجار: توضح قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المبالغ التالية المتعلقة بعقود   

م ٢٠٢٠ ويوني  ٠٣   
)غير مدققة(    

م  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ 
 )مدققة( 

 ٤٢٠,٢٤١  ٥١١,٠٧٤ فوائد التزامات اإليجار 
 ٢,٨٧٩,٩٩٤  ٤,٠٨٣,٨٧٦ األصول  ستهالكاتكلفة 

 
 خيارات تمديد وإنهاء  ٤-٥

والمعدات في جميع أنحاء الشركة. تستخدم هذه الشروط لزيادة  يتم تضمين خيارات التمديد واإلنهاء في عدد من إيجارات الممتلكات واآلالت 
يارات التمديد واإلنهاء الموجودة يمكن ممارستها فقط من قبل الشركة وليس من قبل المؤجر  المرونة التشغيلية في شروط إدارة العقود. غالبية خ

 المعني.

 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

٩ 

 بالصافى  ،ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى .٦
 

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 )مدققة( 

 م ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 )غير مدققة( 

 

 ذمم مدينة تجارية ٢٧,٥٨٢,١٢٧  ١٥,٣٩٤,٣١٦
٣,٦٩٠,١٥٦  ٥٩,٩٨٣  ً    ايجارات مدفوعة مقدما
 موردين دفعات مقدمة  ١,٦٠٥,٨٦١  ٣٣٠,١٢٧

 ( ١٩ )*()ايضاحأصدار حقوق األولوية  فاتومصر ٦٤٠,٥٠٠  -
 ( ٩ )ايضاح)*( سلف عاملين  ٣٤٦,٦٧٣  ٣٨٣,٩٠٤
١٨٦,١٥٩  ٤٧,١٨٠  ً  اشتراكات مدفوعة مقدما
٧١,٦٦٠  ١٥٤,٦٦٩  ً  مصروفات مدفوعة مقدما
 خطابات ضمان تأمين ٥٥,٥٢٠  ٢٣٧,٣٦٧

 مستحق  إيراد -  ٢,١١٤,٨٩٩
٣٤,١٧٨,٦٥٦  ١٨,٧٢٢,٤٤٥        
 يخصم:    

  تجارية انخفاض في قيمة ذمم مدينةمخصص خسائر  (٢,٤٣٦,٠٦٠)  (٢,١٦٩,٤٠٣)
٣١,٧٤٢,٥٩٦  ١٦,٥٥٣,٠٤٢  

 دارة التنفيذية .اإلتتضمن سلف العاملين بعض السلف التي تخص أعضاء  )*(

 حركة المخصص للسنة المنتهية في:  ١-٦

  م٢٠٢٠ديسمبر   ٣١
 )مدققة( 

 م ٢٠٢١يونيو  ٣٠ 
 )غير مدققة( 

 

 السنة  الفترة / الرصيد في بداية  ٢,١٦٩,٤٠٣  ١,٦٧٢,٤٥٦
 السنة الفترة / المكون خالل  ٢٦٦,٦٥٧  ٥٤٢,٢٥٨

 السنة الفترة / خالل  المستخدم -  (٤٥,٣١١)
 السنة الفترة / الرصيد في نهاية  ٢,٤٣٦,٠٦٠  ٢,١٦٩,٤٠٣

 
 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .٧

 م ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  مدققة( )غير 

 )مدققة( 
    التكلفة

 ١٠,٦٧٢,٦٦١  ٥,٥٨٧,٥٤٦ السنة الفترة / الرصيد في بداية 
 (٥,٥٠٠,٠٠٠)  ( ٥,٦٣٠,٦٢٣)   السنة الفترة / ستبعادات خالل ا

 ٤١٤,٨٨٥  ٤٣,٠٧٧ السنة الفترة / خالل  أرباح استثمارات
 ٥,٥٨٧,٥٤٦  - السنة الفترة /  الرصيد في نهاية

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

١٠ 

 قروض قصير األجل  .٨
 
مع  تسهيالت  اتفاقية  الشركة  لدى   اإلنماء  بنكية  اإلسالمية  مصرف  الشريعة  مع  كفالةمتوافقة  طريق صندوق  الصغيرة     عن  الشركات  لتمويل 

ائتمانية واعتمادات مستندية  عوالمتوسطة   آجل بارة عن قروض وتسهيالت  بحد أقصى   محدد   ومشاركة ومرابحة وبيع  لاير   عشرة مليونالمدة 
العامل للشركة   سعودي بغرض تمويل المال  ب   األصول وكذلك تمويل    متطلبات رأس  المتعلقة  مل هذه حت ،  نشطة الشركة ومشروعاتهاأوالمعدات 

تمويلي  الصلة التسهيالت بمصروفات  لالتفاقية ذات  فائد  ة طبقا  بسعر  المستحق في    ثابتة سنويًا.  %٤نسبة  ة  وذلك  الرصيد  م ٢٠٢١  يونيو  ٣٠بلغ 
 . م: صفر لاير سعودى(٢٠٢٠) لاير سعودي ٥,٠٠٤,٧٥٩

، باإلضافة  مليون لاير سعودى.  ١٠مر بقيمة  لتغطية كامل قيمة التمويل تمثلت فى سندات أل  ضماناتة قامت الشركة بتقديم من  ي وبموجب هذه االتفاق
 سعودي. مليون لاير  ٩,٥لكفالة برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغير والمتوسطة الحجم بقيمة 

 
 تتمثل حركة القروض خالل الفترة: 

 م ٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  )غير مدققة( 

 )مدققة( 
    التكلفة

 -   -  الرصيد في بداية السنة 
 -   ٤,٩٩٠,٦٧٠  السنة  الفترة/ خالل إضافات 

 -  ١٤,٠٨٩ تكاليف تمويل 
 -   - السنة  الفترة/ المسدد خالل 

 -   ٥,٠٠٤,٧٥٩ الرصيد في نهاية السنة 
 

 م معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدته .٩
 

بين   الفترةتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفيذية التي تمت خالل  
 الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان واإلدارة التنفيذية.

 فيما يلي: و الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزةقائمة الربح أ في  العالقة توتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذا 
 

 
 )غير مدققة(م ٢٠٢٠ يونيو  ٣٠ م )غير مدققة( ٢٠٢١ يونيو ٣٠

 
أعضاء مجلس  
 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة واللجان 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
١٩٠,٠٠٠ --  ٢٧١,٦٦٧ -- 

 بدالت حضور المجلس واللجان
١٣,٥٠٠ -- ٨٨,٥٠٠ -- 

  الرواتب واألجور وما في حكمها
 -- ٤٥٤,١٢٩ -- ١,١٥٣,٢٥٨ 

 ٤٥٤,١٢٩ ٢٠٣,٥٠٠ ١,١٥٣,٢٥٨ ٣٦٠,١٦٧ 
 

م:  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لاير سعودي  )   ٢٤٥,٠٠٠م  ٢٠٢١يونيو    ٣٠* بلغت رصيد مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المستحقة كما في  
 لاير سعودي(.   ٣٨٥,٩١٨

 
 
 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

١١ 

 الزكاة   مخصص .١٠

 التقييم الزكوي   ١-١٠

لشركة  ا  حصلت عليهاشهادة  خر  ا    ،م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١حتى السنة المنتهية في   الزكاة والضريبة والجمارك  هيئةل  الزكوية  قدمت الشركة إقراراتها
م ٢٠١٨وفيما يخص الربط النهائي فإن آخر ربط زكوي كان عن العام    .م٢٠٢٢إبريل    ٣٠هـ الموافق  ٣١٤٤رمضان    ٢٩حتى تاريخ  صالحة  

م وقد  ٢٠٢٠م وفيما يخص الفحص الضريبي عن ضريبة القيمة المضافة جاري فحص سنة  ٢٠٢٠- ٢٠١٩وحاليا جاري الفحص الزكوي لعامي  
 .٢٠١٩- ٢٠١٨سبق الربط عن عامي 

 

 حركة الزكاة  ١٠٢-

 : حركة الزكاةفيما يلي ملخص 

م ١٢٠٢ يونيو ٣٠   
  )غير مدققة(

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 )مدققة(

 ٨١٤,٥٧٣  ١,٠٤٠,٥٦١ الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 ٨٣٨,٥٨٢  ٤١٨,٤٣٤ المكون خالل الفترة / السنة 

 (١,٨٣٣)  - تسويات زكوية 
 ( ٦١٠,٧٦١)  ( ٥٠٤,٨٦٥) مدفوعات خالل الفترة / السنة 
 ١,٠٤٠,٥٦١  ٩٥٤,١٣٠ الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 مصاريف بيعية وتسويقية   .١١

  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠
 )غير مدققة( 

  م٢٠٢١ يونيو ٣٠ 
 )غير مدققة( 

 

 رواتب وأجور وما في حكمها  ١,٦٢١,١٢١  ١,٢٥٦,٣٢٣
 نقل وتصدير وتركيبات   ٦٥٤,٦٧٦  ٥٣٨,٨٥٠
 عموالت بيع وتسويق   ٣٤٥,٤٧٨  ٢٧٩,٢٩٥
 مستلزمات بيعية  ١٨٢,١٤١  ١٧٩,٨٨٣
 صيانة ونظافة  ٧٥,٣٨٩  ١٣٣,٠٨٢
 إستهالكات وإطفاءات  ٦٩,٠٥٧  ١٣٣,٩٧١
 ايجارات   ٦١,٣٠٢  ١٠٩,١٠٧
 تأمين طبي وعالج ٣٤,٠٣٣  ٢٢,٦٢٦
 إستهالكات اصول مستأجرة  ٢٢,٣٩٢  ٢٢,٦٢٠
 رسوم حكومية  ٢٠,٤٦٩  ١٣٨,٦٧٥
 دعاية واعالن ١٩,٨٧١  ٧,٦٤١
 كهرباء ومياه واتصاالت  ١١,٤٦٢  ٢٠,٣١٠
 أخرى  ١٠٣,٩١٦  ٣٨,٩٩٢

٣,٢٢١,٣٠٧  ٢,٨٨١,٣٧٥  
 

 

 

 

 

 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 
 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  ٢٠٢١ يونيو ٣٠في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

١٢ 

 مصاريف عمومية وادارية   .١٢

  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠
 )غير مدققة( 

  م٢٠٢١  يـونـيـو  ٣٠ 
 )غير مدققة(

 

 حكمهارواتب وأجور وما في   ٢,٤٠٤,٢٤١  ١,٤٣٥,٠٨٤
 خسائر انخفاض قيمة الحسابات المدينة ٢٦٦,٦٥٧  - 

 رسوم حكومية واشتراكات وتداول  ١٨٠,٠٤٣  ١٦٨,٦٥٦
 أتعاب مهنية واستشارات  ١٢٧,٧٣٩  ٦٠,٢٥٤
 أستهالكات اصول مستأجرة  ٩٥,٤١٤  ٨٤,٤٨٣
 استهالك وإطفاء  ٧٠,٦٨١  ٧٤,٠٠٦
 ايجارات  ٤٨,٠٠٨  ٢٤,٨٥٣
  تأمين طبي وعالج ٤٦,٥٦٧  ٢٣,٣٢٣
 صيانة ونظافة  ٤١,٨٧٤  ٢٠,٩٥٦
 كهرباء ومياه واتصاالت  ٣٨,٣٥٧  ٢٠,١٩٥
  رسوم حكومية ١٧,٢٩٥  ٤٢,٨٧٥
 نقل وانتقاالت ومأموريات  ١٦,٢٨٩  ٨,٦١٤
 مواد ومستلزمات وقرطاسية  ٢,١٢٨  ٥,٢٣٣
 أخرى  ١١٢,٢٨٠  ٦٧,٣٧٢

٣,٤٦٧,٥٧٣  ٢,٠٣٥,٩٠٤  
 

 تكاليف التمويل   .١٣
 

  م٢٠٢٠ يونيو ٣٠
 )غير مدققة( 

  م٢٠٢١  يـونـيـو  ٣٠ 
 )غير مدققة(

 

 فوائد التزامات اإليجار  ٥١١,٠٧٤  ٢٣,٢٠٧
 تكاليف التمويل ١٤,٠٨٩  -

٢٣,٢٠٧  525,163  
 

 توزيعات األرباح    .١٤
 
 ٠,٥٠لاير سعودي بواقع    ١,٢٥٠,٠٠٠وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت    م٢٠٢١الشركة خالل الربع الثاني من عام  قامت  

من القيمة االسمية للسهم وقد    %٥لاير سعودي لكل سهم(. والتي تعادل    ٠,٥٠لاير سعودي بواقع    ٧٥٠,٠٠٠م:  ٢٠٢٠لاير سعودي لكل سهم )
 م.٢٠٢١ أبريل ٤هـ الموافق ١٤٤٢ رمضان ١٥المنعقدة بتاريخ  أقرت الجمعية العمومية العادية التوزيعات المقترحة في جلستها

لاير سعودي لكل سهم   ٠,٥٠لاير سعودي بواقع    ٧٥٠,٠٠٠م وبموجب توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بلغت  ٢٠٢٠قامت الشركة خالل عام  
لقيمة االسمية للسهم وقد أقرت الجمعية العمومية من ا  %٥لاير سعودي لكل سهم(. والتي تعادل    ١.٥٠لاير سعودي بواقع    ٢,٢٥٠,٠٠٠م:  ٢٠١٩)

 م.٢٠٢٠ يونيو ٢٥هـ الموافق ١٤٤١ القعدة ذو ٤العادية التوزيعات المقترحة في جلستها المنعقدة بتاريخ 
 

   السهم ربحية .١٥
 

الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية دخل  بقسمة  الدخل  يتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من  
 .سهم( ٢,٥٠٠,٠٠٠م: ٢٠٢٠ يونيو ٣٠سهم ) ٢,٥٠٠,٠٠٠القائمة في نهاية الفترة والبالغة 

 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 

 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2021 يونيو 30في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 

 )الرياالت السعودية ب)
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 التقارير القطاعية  .16
 

اللوجيستية والقطاعات األخرى والتي تتمثل في معدات التخزين نشاط الشركة يتمثل في قطاعات رئيسية  قطاع الحديد وقطاع األخشاب والخدمات  

المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية والمبينة أدناه هي التي يتم رفعها بانتظام إلى صانعي القرارات التشغيلية    .والبالستيك والخدمات األخرى

 . على القطاعات والمطلوباتوتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات والموجودات  بالشركة

 

 م )غير مدققة( 2021 يونيو 30 حديد   خشب   خدمات لوجستية   أخرى  المجموع 

 الموجودات  اجمالى   26,878,349  9,190,026  31,180,376  2,215,700  69,464,451

 جمالى المطلوبات ا 7,820,151  3,196,193  23,438,750  1,065,398  35,520,492

 اإليرادات  14,665,527  6,370,748  6,948,842  2,970,547  30,955,664

 اإليرادات  تكلفة (8,815,686)  ( 5,804,976)  ( 5,464,024)  ( 2,436,250)  ( 22,520,936)

 مجمل الربح 5,849,842  565,772  1,484,818  534,296  8,434,728

 ربح صافى ال 614,723  30,866  135,612  65,150  846,351

          

 م )مدققة( 2020ديسمبر  31 حديد   خشب   خدمات لوجستية   أخرى  المجموع 

 الموجودات اجمالى  24,126,823  7,936,809  33,509,084  1,896,149  67,468,865

 اجمالى المطلوبات  7,949,102  3,312,126  21,528,817  331,212  33,121,257

          

 م )غير مدققة( 2020 يونيو 30 حديد   خشب   خدمات لوجستية   أخرى  المجموع 

 اإليرادات  14,418,754  4,550,863  --  2,086,306  21,055,923

 اإليرادات  تكلفة ( 9,671,588)  ( 3,425,079)  --  ( 1,703,529)  ( 14,800,196)

 مجمل الربح 4,747,166  1,125,784  --  382,777  6,255,727

 صافى الربح  855,983  264,423  --  100,091  1,220,497

 

م في إطار خطة  2020قطاع الخدمات اللوجستية والذي بدأت الشركة استثماراتها وعملياتها التشغيلية بهذا القطاع اعتبارا من الربع الثالث من عام  

للوجستية  لعمالئها ويتمثل قطاع الخدمات ا   الشركة وتقدمهاالشركة التوسعية والتي تستهدف تنويع الخدمات والمنتجات والقطاعات التي تعمل بها  

 تحديدا في تقديم خدمات التخزين والنقل للغير حيث ترتبط الشركة بعقود طويلة األجل مع عمالئها لتقديم هذه الخدمات. 

فإنه   إدارتها  وهيكل  الشركة  أنشطة  لطبيعة  المبيعات    تمونظراً  أن  كما  المختلفة  التشغيل  والمطلوبات على قطاعات  الموجودات  بنود  تخصيص 

"القطاعات التشغيلية" وبالتالي لم يتم اإلفصاح عن   8حقق أي من الحدود الكمية المشار إليها في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  الخارجية لم ت 

 معلومات القطاعات الجغرافية. 
 

 قياس القيمة العادلة  .17

منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة  

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

 معاملة بشروط مجحفة. 

ر المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر صرافة أو وسيط أو مجموعة صناعية أو  يتم اعتبار األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعا

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

قيم العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى المدخالت  يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف ال

 المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي.

 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستية 

 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م  2021 يونيو 30في  ةأشهر المنتهي  الستة رةلفت 

 )الرياالت السعودية ب)
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 )تتمة( قياس القيمة العادلة .17

 

 يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.: األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي 1المستوى 

والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير   1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  2المستوى  

 مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 

 ات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيان 3المستوى 

 القيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة هي تقريب معقول للقيمة العادلة. 

 

 الحقة أحداث .18
 

بقيمة   المتقدمة للتخزينلعقد توريد أنظمة تخزين أوتوماتيكية مع الشركة  بالتوقيع  شركة صدر للخدمات اللوجستية   م قامت2021يوليو    1في   -1

األثر المالي لهذا العقد اعتبارا من الربع الثالث من هذا العام   ظهرللعقد وسوف ي   لاير سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة  6,641,320

 .م2021

 -ة لمناقشة األمور التالية :م عبر وسائل التقنية الحديث 2021أغسطس  24قامت الشركة بالدعوة لعقد اجتماع الجمعية العامة العمومية بتاريخ  -2

  16تبدأ بتاريخ    ميالديةسنوات    ثالثمن بين المرشحين للدورة القادمة ومدتها    اإلدارةالتصويت على انتخاب أعضاء مجلس   •

 م 2024سبتمبر   15م وتنتهي بتاريخ 2021سبتمبر 

المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها   • تار  ومكافئات أعضائهاالتصويت على تشكيل لجنة  ابتداء من  الجديدة  يخ للدورة 

 م15/09/2024م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 16/09/2021

 التصويت لتعديل بعض اللوائح الداخلية.  •

 

 أحداث هامة   .19
 

بزيادة رأس مال  م    2021يناير    3هـ أعلنت الشركة عن توصية مجلس اإلدارة المنعقد فى  1442جمادى أول    20م الموافق    2021يناير    4بتاريخ  

مليون لاير سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية وذلك لتمكين الشركة من تنفيذ خططها االستراتيجية والتشغيلية ودعم   150الشركة بمبلغ  

د أعلنت الشركة في وقت  التوسع في الخدمات اللوجستية على أن تكون االحقية للمساهمين المالكين لألسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية .وق

ركة بتاريخ الحق لذلك عن تعيين المستشار المالي شركة فالكم للخدمات المالية إلدارة االكتتاب في أسهم حقوق األولوية وفقا لقرار مجلس إدارة الش

بتاريخ  ،  م2021- 01- 18 التم  م  2021مايو  20و  السوق  إلى هيئة  المال  الموافقة على زيادة رأس  السعودية عن طريق  تقديم ملف طلب  مالية 

 م . 2021يونيو  30ن ولم ينتج عنها أي تغيير في هيكل راس المال في تي اال  حومازالت الدراسة قائمة  المستشار المالي،
 

 األولية الموجزة  اعتماد القوائم المالية .20
 

 .(م2021أغسطس 19الموافق )هـ 1443 محرم 11بتاريخ  من قبل مجلس اإلدارةاألولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 

 

 

 

 


