
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شركة صدر للخدمات اللوجستية 

 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً( 
 ( شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية الموجزة
 في  ةأشهر المنتهي  ثالثةال  ةلفتر

 م٢٠٢١ مارس ٣١
  مع تقرير فحص المراجع المستقل 

 
 
 
 
 
 



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 القوائم المالية األولية الموجزة 
 م٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 
 

 صفحـة الفهــرس

 ١ القوائم المالية األولية الموجزة حولتقرير فحص المراجع المستقل 

 ٢ الموجزة األولية قائمة المركز المالي

 ٣ الموجزة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية قائمة

 ٤ الموجزة األوليةقائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 ٥ الموجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

 ١١-٦ الموجزة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 الموجزةاألولية المالية  القوائم عنالمستقل  المراجعفحص تقرير 

 

 شركة صدر للخدمات اللوجستيةفي  المساهمينالسادة/ 

 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 

لتغيرات في حقوق الملكية القائمة األولية لوالخسارة والدخل الشامل اآلخر  ربح أولل األولية ائمة، والقم2021 مارس 31)"الشركة"( كما في 

، بما في الموجزة واإليضاحات المرفقة بالقوائم المالية األولية، أشهر المنتهية في ذلك التاريخ الثالثةلتدفقات النقدية لفترة القائمة األولية لو

المالية األولية  القوائمهذه  اإلدارة هي المسؤولة عن إعدادوواإليضاحات التفسيرية األخرى.  المهمةسياسات المحاسبية بالملخص ذلك 

مسؤوليتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربية السعودية.  ،"ي( "التقرير المالي األول34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لالموجزة وعرضها وفقاً 

 .فحصناإلى  استناداً المالية األولية الموجزة  القوائمهذه بشأن  استنتاجإبداء في 

 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، بشكلالمالية األولية من طرح  القوائمفحص يتألف المعتمد في المملكة العربية السعودية. و

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

 ً ً لذلك فإنه المعتمدة في المملكة العربية السعودية، مراجعة لل الدوليةلمعايير ليتم القيام بها وفقا تأكيد بأننا الوصول إلى ال يمكننا من وتبعا

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

 االستنتاج

من جميع الجوانب  ،غير ُمعدةولية الموجزة المرفقة المالية األم ئالقوابأن ينم إلى علمنا ما يدعونا إلى االعتقاد لم فإنه ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربية السعودية. ،(34لمحاسبة رقم )لالدولي لمعيار لوفقاً  ،الجوهرية

 

 لفت انتباه

القوائم المعروضة في رقام المقارنة أن أ ، الذي يوضحاألولية الموجزةالمرفق بالقوائم المالية  (1-2) رقم نود أن نلفت االنتباه إلى اإليضاح

قوائم مالية أولية موجزة  هابلم تصدر إدارة الشركة و ، هي معدة من قبلاألولية الموجزة باستثناء قائمة المركز المالي ،األولية الموجزةالمالية 

  .م2020مارس  31عن الفترة المنتهية في 

 

ه ؤلبسام وشركاا                    عن 

 

 

 

 إبراهيم بن أحمد البسام

(337محاسب قانوني ترخيــــص رقــم )  

 الرياض، المملكة العربية السعودية

 هـ1442 شوال 7: خــــــــالتاري

 م2021 مايو 19 ق:ـــــــفالموا



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 األولية  قائمة المركز المالي

 م٢٠٢١ مارس ٣١كما في 
 ( الرياالت السعوديةب)
 

˻ 

 
  يضاح إ

 م ٢٠٢١ مارس  ٣١
  ( ة دقق)غير م 

 م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١
 ( ة دقق)م

      الموجودات 
      غير متداولة الالموجودات 

 ٧,٠٩٠,٦٨٥  ٦,٩٩٢,٦٩١     ممتلكات وآالت ومعدات
 ٥٦٠,٦٦٩  ٥٣١,٢٥٠   موجودات غير ملموسة 
 ٢١,٨٩٤,٥٢١  ١٩,٨٥٢,٥٨٣   حق إستخدام األصول 

 ٢٩,٥٤٥,٨٧٥  ٢٧,٣٧٦,٥٢٤   إجمالي الموجودات غير المتداولة 
      الموجودات المتداولة 

 ١٣,٤٣٢,٢٤٢  ١٣,٠٨٣,٣٨٤   مخزون 
 ١٦,٥٥٣,٠٤٢  ٢٠,٦٠٦,٣٨٩   ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 

 ٥,٥٨٧,٥٤٦  -  ٦ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ٢,٣٥٠,١٦٠  ٤,٩٢٣,٩٦٥   في حكمه  النقد وما

 ٣٧,٩٢٢,٩٩٠  ٣٨,٦١٣,٧٣٨   إجمالي الموجودات المتداولة 
 ٦٧,٤٦٨,٨٦٥  ٦٥,٩٩٠,٢٦٢   إجمالي الموجودات 

   
    

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

 ١,٥٨٢,٠٠٠  ١,٥٨٢,٠٠٠  ٥ إحتياطي نظامي 
 ( ٥٨٣,٤٣٣)  ( ٥٨٣,٤٣٣)   احتياطي إكتواري 

 ٨,٣٤٩,٠٤١  ٨,٩٥٠,٣٥٠   أرباح مبقاة 
 ٣٤,٣٤٧,٦٠٨  ٣٤,٩٤٨,٩١٧   إجمالي حقوق الملكية 

      المطلوبات 
      المطلوبات الغير متداولة 

 ١٤,٥٠٠,٤٣٨  ١١,٧٧٣,٣٥٢   التزامات اإليجار 
 ٢,٣٨٦,٢٩٣  ٢,٥٠١,٩٧٦   للموظفينمزايا نهاية الخدمة 

 ١٦,٨٨٦,٧٣١  ١٤,٢٧٥,٣٢٨   إجمالي المطلوبات الغير متداولة 
      المطلوبات المتداولة 
 ٧,٨٤٤,٢٩٩  ٨,٠٤٩,٣٧٤   الجزء المتداول  –التزامات اإليجار 

 ٣٨٥,٩١٨  ٥٠٨,٤١٨  ٧ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ٦,٩٦٣,٧٤٨  ٧,١٦٥,٠٥٥   ذمم دائنة تجارية ودائنون أخرون

 ١,٠٤٠,٥٦١  ١,٠٤٣,١٧٠  ٨ مخصص الزكاة 
 ١٦,٢٣٤,٥٢٦  ١٦,٧٦٦,٠١٧   إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ٣٣,١٢١,٢٥٧  ٣١,٠٤١,٣٤٥   إجمالي المطلوبات 
 ٦٧,٤٦٨,٨٦٥  ٦٥,٩٩٠,٢٦٢   إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 

      
 

 الموجزة.  األوليةال يتجزأ من هذه القوائم المالية  جزًءا ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 
 

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



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

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

 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  لثالثةا ةلفتر
 الرياالت السعودية( ب)

˼ 

 

 الموجزة.  األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر
 
 
 
 
 

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

 

 إيضاح 

 م ٢٠٢١ مارس  ٣١ 
 

 م٢٠٢٠ مارس ٣١
 

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
      

 ١٠,٢٦٢,١٣٣  ١٤,٨٧٦,٩١٨   اإليرادات 

 ( ٧,٩١٥,٩١٦)  ( ١٠,٤٦٢,٦٠٥)   اإليرادات تكلفة 
 ٢,٣٤٦,٢١٧  ٤,٤١٤,٣١٣   مجمل الدخل 

 ( ١,٤٩٩,٦١٧ )  ( ١,٥٩٣,٧١٤)  ٩ مصروفات بيعية وتسويقية 
 ( ١,١٥٥,٤٩١ )  ( ١,٥٢٠,٤٧٢)  ١٠ مصروفات عمومية وإدارية 

 -   ( ٢٦٦,٦٥٧)   الذمم المدينة التجارية نخفاض في قيمة مخصص خسائر اإل
 ٤٠,٧٣٥  ( ٢١٦)   إيرادات أخرى، بالصافي /  )مصروفات(

 (٢٦٨,١٥٦)  ١,٠٣٣,٢٥٤   )الخسارة( من العمليات  / الدخل 
 (١١,٧١٨)  (   ٢٦٨,٨٢٢)   فوائد التزامات اإليجار 

 ١٢٩,٥٢٨  ٤٣,٠٧٧  ٦ الخسارة أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 ( ١٥٠,٣٤٦)  ٨٠٧,٥٠٩   صافي الدخل/ )الخسارة( قبل الزكاة 
 ( ١٧٥,٠٠٠ )  ( ٢٠٦,٢٠٠)  ٨ الزكاة

 ( ٣٢٥,٣٤٦)  ٦٠١,٣٠٩   الفترة صافي دخل / )خسارة( 
      الدخل الشامل األخر: 

      الخسارة: بنود لن يتم إعادة تبويبها الحقاً إلى قائمة الربح أو 
 --  --    األرباح/ )الخسائر( اإلكتوارية لمزايا نهاية الخدمة 

 ( ٣٢٥,٣٤٦)  ٦٠١,٣٠٩   الشامل / )الخسارة الشاملة( للفترة  إجمالي الدخل
  /  دخلاألساسي والمخفض من صافي   –)خسارة( السهم  /  دخل

 (٠.١٣)  ٠.٢٤  ١١ الفترة ( )خسارة 



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 األولية التغيرات في حقوق الملكية قائمة 
 م ٢٠٢١ مارس ٣١ي ف ةأشهر المنتهي  ثالثةالة لفتر

 ) لرياالت السعوديةبا )

˽ 

 
 

إجمالي حقوق  
 الملكية 

 
 مبقاة أرباح 

 
 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

 صافي خسارة الفترة    --  --  --  --  ( ٣٢٥,٣٤٦)  ( ٣٢٥,٣٤٦)

 م )غير مدققة( ٢٠٢٠مارس   ٣١الرصيد كما في    ١٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٣٢٤,١١٩  ١٤,٤٧٨,٤٦٩  (٣٧٩,٤٣٤)  ١,٩٧٤,٢٩٤  ٣٢,٣٩٧,٤٤٨

              

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

 صافي دخل الفترة    --  --  --  --  ٦٠١,٣٠٩  ٦٠١,٣٠٩

 م )غير مدققة( ٢٠٢١مارس   ٣١الرصيد كما في    ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ١,٥٨٢,٠٠٠  --  (٥٨٣,٤٣٣)  ٨,٩٥٠,٣٥٠  ٣٤,٩٤٨,٩١٧

 
 
 

 . الموجزة األوليةجزًءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية  ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من تعتبر 
 
 
 
 
 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئيس التنفيذي   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( 
 األولية لتدفقات النقدية قائمة ا
 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  ثالثةالة لفتر

 ) الرياالت السعوديةب)

˾ 

 . جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة ١٥إلى  ١اإليضاحات المرفقة من  تعتبر

 

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

 م  ٢٠٢١ مارس  ٣١  إيضاح  
  م٢٠٢٠ مارس ٣١  ( ة غير مدقق)

 ( ة )غير مدقق 
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية: 

 ( ١٥٠,٣٤٦)  ٨٠٧,٥٠٩   قبل الزكاةخسارة( ال / )  دخلالصافي 
      : تعديالت على البنود غير النقدية

 ٢٨٦,٥٤٨  ٣٠٩,٣٣٠   ومعدات استهالك ممتلكات وآالت 
 ١٧,١٠٢  ١٥,٦٢٥   إطفاء موجودات غير ملموسة 

 ٥٩,٠٥٧  ٢,٠٤١,٩٣٨   األصول  استخداماستهالك حق 
 ١١,٧١٨  ٢٦٨,٨٢٢   فوائد عقود اإليجار 

 (٢,٤١٢)  ١٣,٧٩٤   ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة  استبعاد)ربح(  /خسارة  
 ٩٥,٠١٩  ١٢٦,٠٢٧   نهاية خدمة الموظفينمخصص مزايا 

 (١٢,٨٨١)  --    فروق عملة  
 --  ٢٦٦,٦٥٧   نخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية إلمخصص خسائر ا

 ( ١٢٩,٥٢٨)  ( ٤٣,٠٧٧)  ٦ أرباح من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
   ١٧٤,٢٧٧  ٣,٨٠٦,٦٢٥ 

      في رأس المال العامل   التغيرات
 ( ٤٦٤,٢٣١)  ٣٤٨,٨٥٨   مخزون 

 ٦٩٥,٧٠٧  ( ٤,٣٢٠,٠٠٤)   ذمم مدينة تجارية ومدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى 
 ٢٦٩,٣٩٩  ٢٠١,٣٠٧   ذمم دائنة تجارية ودائنون اخرون
 ( ٢٠٨,٤٦٧)  ١٢٢,٥٠٠   مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 (٤٤,٤٩٣)  ( ١٠,٣٤٤)   الخدمة للموظفين المدفوعةمزايا نهاية 
 --  ( ٢٠٣,٥٩١)  ٨-٢ الزكاة المدفوعة 

 ٤٢٢,١٩٢  ( ٥٤,٦٤٩)   األنشطة التشغيلية  ( / الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ٣٠,٩٤٩  --      ومعدات وآالتممتلكات ستبعاد امتحصالت من 
 ( ١٩٥,٣٢٧)  ( ٢١١,٣٣٦)   إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

متحصالت من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  
 --  ٥,٦٣٠,٦٢٣   الخسارة 

 ( ١٦٤,٣٧٨)  ٥,٤١٩,٢٨٧   األنشطة االستثمارية  (المستخدم في)  /الناتج من   صافي النقد
      األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 

 --  ( ٢,٧٩٠,٨٣٣)   مدفوعات عقود اإليجار 
 --   ( ٢,٧٩٠,٨٣٣)   األنشطة التمويلية  المستخدم في صافي النقد 

 ٢٥٧,٨١٤  ٢,٥٧٣,٨٠٥   صافي التغير في النقد وما في حكمه 
 ٢,٠٢٩,٧١٧  ٢,٣٥٠,١٦٠   النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

 ٢,٢٨٧,٥٣١  ٤,٩٢٣,٩٦٥   حكمه في نهاية الفترة النقد وما في 
      معامالت غير نقدية:  

 ٢٢٢,٤٣٨  - -   / التزامات اإليجار   صولأضافات حق أستخدام األ 
      



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  ثالثةالرة لفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

˿ 

 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  
 ٢٩م الموافق  ٢٠١٧فبراير  ٢٦م. كما في  ٢٠١٩يناير    ١٥هـ الموافق  ١٤٤٠جمادى األول    ٩بتاريخ  الصادر    ١١٩٣بالترخيص الصناعي رقم  

 هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الموازية "نمو". ١٤٣٨جمادى األولى 
جلس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة  م. وافقت الجمعية العامة غير العادية على توصية م٢٠٢٠يونيو    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
 سعودي من عالوة اإلصدار كما تم رسملة المبلغ المتبقى بحساب عالوة اإلصدار وإضافته إلى األرباح المبقاة. 

النظام األساسى ٢٠٢٠أكتوبر    ٢٩هـ الموافق  ١٤٤٢ربيع األول    ١٢ريخ  بتا الثانية من  المادة  العادية على تعديل  العامة غير  هـ وافقت الجمعية 
 تعديلالمتعلقة 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. 
 (.١٨٣٢) هـ تم إدراج وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية تحت الرمز١٤٤٢ربيع الثاني  ٢٥م الموافق ٢٠٢٠ديسمبر  ١٠كما في 

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

 أو الكبس، أو السبك والدرفلة، صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستيك واللدائن.
 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(. 
ة باتخاذ وما ترتب عليه من تأثر لقطاعات األعمال على المستوى العالمي، قامت الشرك   ١٩- إشارة إلى األحداث المتعلقة بانتشار فيروس كوفيد 

وعلى الرغم من تلك التحديات التي  العديد من التدابير واالجراءات الالزمة لحماية الشركة والعاملين بها ومواصلة العمل على تحسين اداء الشركة.
لمواجهة األزمة بشكل  واجهتها الشركة أسوة بباقي الشركات، التزال عمليات الشركة غير متأثرة بشكل كبير؛ وذلك لقيام الشركة بتطبيق السياسات  

ها، جيد واالستفادة من المبادرات والمحفزات التي قدمتها الحكومة وسوف تتقدم الشركة باإلفصاح عن أي تغيرات جوهرية مستقبالً في حال حدوث 
 م. ٢٠٢١ال تعتقد اإلدارة بوجود أي عامل يسبب التغير في ظروف الجائحة قد يؤثر على العمليات التشغيلية للشركة خالل سنة 

 
 
 
 
 



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  ثالثةالرة لفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

̀ 

 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  مارس  ٣١أشهر المنتهية في    لثالثةإن نتائج فترة ا
 م. ٢٠٢١ديسمبر 

ً م وذلك تماشي   ٢٠٢٠مارس    ٣١لم تصدر الشركة قوائم مالية أولية موجزة عن الفترة المنتهية في   مع تعميم هيئة السوق المالية والذي سمح للشركات    ا
منتهية المدرجة بالسوق الموازية )نمو( بأصدار قوائم مالية أولية موجزة نصف سنوية، وقد أصدرت الشركة قوائم مالية أولية موجزة عن الفترة ال

ركة في إصدار قوائم مالية ربعية. وعليه، فإن أرقام المقارنة م، ومع وبدء تداول أسهم الشركة في السوق الرئيسية، فقد بدأت الش٢٠٢٠يونيو    ٣٠في  
م باستثناء قائمة المركز المالي األولية الموجزة هي ٢٠٢٠مارس  ٣١المعروضة في القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة عن الفترة المنتهية في 

 . معدة من قبل إدارة الشركة ولم تصدر بها قوائم أولية موجزة معتمدة

 أساس القياس  ٢-٢

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

 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 
 للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

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

تم اإلفصاح عنها في القوائم   التي  التأكدأعاله، قامت الشركة بمراجعة المصادر الرئيسية لتقديرات عدم    ١ومع ذلك، كما هو موضح في إيضاح  
 ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وأي تغييرات مطلوبة ستنعكس في فترات التقارير المستقبلية..  ١٩-المالية السنوية األخيرة على خلفية جائحة كوفيد

 عملة العرض والنشاط  .٣
لاير   مبالغ المالية ألقربللشركة. تم تقريب جميع ال الوظيفية وعملة العرض العملة  بالريال السعودي وهي األولية الموجزة وائم الماليةتم عرض الق

 مالم ينص على خالف ذلك.  سعودي

 السياسات المحاسبية الهامة .٤
كة للسنة  السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموجزة مع السياسات المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية للشر  تتوافق

 م. ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المنتهية 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. 

 إحتياطي نظامي .٥
٪ من صافي أرباحها السنوية إلى ١٠وفقًا للنظام األساسي للشركة وأحكام نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة تحويل  

٪ من رأس مالها، هذا االحتياطي النظامي غير قابل للتوزيع على المساهمين. ومع ذلك يمكن ٣٠االحتياطي النظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  
 استخدامه لزيادة رأس المال بعد موافقة المساهمين. 
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́ 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .٦

 م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 )غير مدققة( 

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
 )مدققة( 

    التكلفة
 ١٠,٦٧٢,٦٦١  ٥,٥٨٧,٥٤٦  الرصيد في بداية السنة 
 (٥,٥٠٠,٠٠٠)  ( ٥,٦٣٠,٦٢٣)  إستبعادات خالل السنة 

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

 
 

 م معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدته .٧
 

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.

 العالقة فيما يلي:   وتتمثل أهم المعامالت مع األطراف ذات 
 

 
 )غير مدققة( م ٢٠٢٠مارس   ٣١ م )غير مدققة( ٢٠٢١مارس  ٣١

 
أعضاء مجلس  
 اإلدارة التنفيذية  اإلدارة واللجان 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة التنفيذية اإلدارة واللجان

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
٩٥,٠٠٠ --  ١٢٢,٥٠٠ -- 

 بدالت حضور المجلس واللجان
٤,٥٠٠ --  ٤٩,٥٠٠ -- 

  الرواتب واألجور وما في حكمها
 -- ٢٤٨,٠٦٠ -- ٤٤٥,٣٣٢ 

 ٢٤٨,٠٦٠ ٩٩,٥٠٠ ٤٤٥,٣٣٢ ١٧٢,٠٠٠ 
 

بلغت   :  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لاير سعودي  )  ٥٠٨,٤١٨ م٢٠٢١مارس    ٣١كما في    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المستحقةرصيد  * 
 لاير سعودي(.   ٣٨٥,٩١٨

 الزكاة   مخصص .٨

 التقييم الزكوي   ١-٨

من الهيئة   شهادة علىلم تحصل الشركة و م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للهيئة العامة للزكاة والدخل حتى السنة المنتهية في  الزكوية قدمت الشركة إقراراتها
المنتهيةتقديم الشركة طلب لتقسيط زكاة  وذلك بسبب   تاريخ  صالحة  للشركة    حصلت عليهاشهادة  خر  ا    ،م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١فى   السنة   ١٨حتى 

  مارس   ٣١المنتهية في    لفترة خالل اربوط زكوية معدلة  أي  من الهيئة    فترةستلم الشركة خالل ال لم ت   .م٢٠٢١إبريل    ٣٠هـ الموافق  ٢١٤٤رمضان  
 م. ٢٠٢١

 حركة الزكاة  ٢-٨

 : حركة الزكاةفيما يلي ملخص 

م ١٢٠٢ مارس ١٣   
  )غير مدققة(

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 )مدققة(

 ٨١٤,٥٧٣  ١,٠٤٠,٥٦١ الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 ٨٣٨,٥٨٢  ٢٠٦,٢٠٠ المكون خالل الفترة / السنة 

 ( ١,٨٣٣)  --  تسويات زكوية 
 ( ٦١٠,٧٦١)  ( ٢٠٣,٥٩١) مدفوعات خالل الفترة / السنة 
 ١,٠٤٠,٥٦١  ١,٠٤٣,١٧٠ الرصيد في نهاية الفترة / السنة 



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  ثالثةالرة لفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

̂ 

 مصاريف بيعية وتسويقية   .٩

 م٢٠٢٠مارس  ٣١
 )غير مدققة( 

  م٢٠٢١مارس  ٣١ 
 )غير مدققة( 

 

 رواتب وأجور وما في حكمها   ٧٥٣,٢٠١    ٦٤٤,٨١٢ 
 نقل وتصدير وتركيبات    ٣٥٠,٥٥٩    ٢٨٠,١٨٤ 
 عموالت بيع وتسويق    ٢٠٦,٣٩٢    ١١٨,٧٤٤ 

 مستلزمات بيعية   ٩٠,٦٥٧    ٩٤,٢٤٩ 
 ايجارات    ٣٥,٠٩١    ٥٣,٧٨٣ 
 إستهالك وإطفاء   ٣٤,٨٢٨    ٦٨,٧٦١ 
 صيانة ونظافة    ٣١,١٤٨    ٨٨,٠١٤ 
 تأمين طبي وعالج  ١٦,٤٥١    ١٠,٩٥٨ 
 رسوم حكومية   ١٢,٨٠٠    ٨٩,١٤١ 
 استهالك حق استخدام أصول   ١١,١٩٦    ١١,٣١٠ 

  دعاية واعالن   ١٠,٥٦٦    ٣,١٥٧ 
 كهرباء ومياه واتصاالت   ٤,٦٣٨    ١١,٢١٤ 
 أخرى   ٣٦,١٨٧    ٢٥,٢٩٠ 

 ١,٥٩٣,٧١٤   ١,٤٩٩,٦١٧  
 

 مصاريف عمومية وادارية   .١٠

 م٢٠٢٠مارس  ٣١
 )غير مدققة( 

ــارس    ٣١    م٢٠٢١م
 )غير مدققة(

 

 رواتب وأجور وما في حكمها ١,١٧٥,٧٩٨    ٨٠١,٦٢٥ 
 واشتراكات وتداول رسوم حكومية  ٥٩,١٣١    ١٠١,٩٩٥ 

 أتعاب مهنية واستشارات  ٤٠,٩٠٠    ٥٦,١٢٥ 
 استهالك حق استخدام أصول  ٤٧,٧٠٧    ٤٢,٦١٧ 
 استهالك وإطفاء  ٣٥,٣٢٦    ٣٧,١٦٣ 
  رسوم حكومية ١٤,٩٠٠    ٣٣,٦٢١ 
  تأمين طبي وعالج ٢٢,٢٣١    ١١,٥٩٣ 
 كهرباء ومياه واتصاالت  ١٥,٨٧٧    ١١,١٤٨ 
  ايجارات ٢٨,٨٣٣    ١١,٠٦٧ 
 صيانة ونظافة  ١٧,٤٦٨    ١٠,٠٥٤ 

 نقل وانتقاالت ومأموريات  ٦,١٤٢    ٧,٦٠٧ 
 مواد ومستلزمات وقرطاسية  ١,٣١٠    ٢,٦٧٦ 
 أخرى  ٥٤,٨٤٩   ٢٨,٢٠٠

١,٥٢٠,٤٧٢   ١,١٥٥,٤٩١  
 

 / )خسارة(  السهم ربحية .١١
 

المتوسط    /دخل  ( بقسمة  ة )الخسار  / الدخل  يتم احتساب نصيب السهم األساسي والمخفض من   العائد إلى مساهمي الشركة على  الفترة  )خسارة( 
يادة األسهم بأثر زبعد أخذ   سهم  ٢,٥٠٠,٠٠٠م:  ٢٠٢٠  مارس  ٣١سهم )  ٢,٥٠٠,٠٠٠المرجح لعدد األسهم العادية القائمة في نهاية الفترة والبالغة  

 . (رجعي

 



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  ثالثةالرة لفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

˺˹ 

 التقارير القطاعية  .١٢
 

نشاط الشركة يتمثل في قطاعات رئيسية وهي قطاع الحديد وقطاع األخشاب والخدمات اللوجيستية والقطاعات األخرى والتي تتمثل في معدات  
لقطاعات ويصعب توزيع التخزين والبالستيك والخدمات األخرى، وتم توزيع بنود اإليرادات وتكلفة اإليرادات والموجودات طويلة األجل على ا

 باقي البنود على القطاعات. 

 م )غير مدققة( ٢٠٢١مارس  ٣١ حديد   خشب   خدمات لوجستية   أخرى  المجموع 

 الموجودات غير المتداولة  ٤,٩٢٨,٢٩٧  ٣٧٣,٩١٦  ٢٢,٠٧٤,٣١١  --  ٢٧,٣٧٦,٥٢٤

 اإليرادات  ٧,٢٣٤,٢٣٨  ٢,٩٥٠,٩٣٤  ٣,٣٠٧,٠٣٦  ١,٣٨٤,٧١٠  ١٤,٨٧٦,٩١٨

 اإليرادات  تكلفة ( ٤,١٦٢,٦٥٣)  ( ٢,٦٤٩,٣٩٦)  (٢,٦٣٥,٢١٥)  ( ١,٠١٥,٣٤١)  ( ١٠,٤٦٢,٦٠٥)

 مجمل الربح ٣,٠٧١,٥٨٥  ٣٠١,٥٣٨  ٦٧١,٨٢١  ٣٦٩,٣٦٩  ٤,٤١٤,٣١٣

          
 م )مدققة( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ حديد   خشب   خدمات لوجستية   أخرى  المجموع 
 الموجودات غير المتداولة  ٥,١٦٥,٣٢٧  ٣٥٢,٢١١  ٢٤,٠٢٨,٣٣٧  --  ٢٩,٥٤٥,٨٧٥

          

          

 م )غير مدققة( ٢٠٢٠مارس  ٣١ حديد   خشب   خدمات لوجستية   أخرى  المجموع 

 اإليرادات  ٧,١١٩,١٠٢  ٢,٣٩٨,٣٦٩  --  ٧٤٤,٦٦٢  ١٠,٢٦٢,١٣٣

 اإليرادات  تكلفة (٥,٥٠٤,١٠٥)   (١,٨١٨,١٠٥)   --  (٥٩٣,٧٠٦)  (٧,٩١٥,٩١٦)

 مجمل الربح ١,٦١٤,٩٩٧   ٥٨٠,٢٦٤   --  ١٥٠,٩٥٦  ٢,٣٤٦,٢١٧

 

م في إطار خطة  ٢٠٢٠قطاع الخدمات اللوجستية والذي بدأت الشركة استثماراتها وعملياتها التشغيلية بهذا القطاع اعتبارا من الربع الثالث من عام  
التوسعية والتي تستهدف تنويع الخدمات والمنتجات والقطاعات التي تعمل بها الشركة  وتقدمها لعمالئها ويتمثل قطاع الخدمات اللوجستية الشركة  

 تحديدا في تقديم خدمات التخزين والنقل للغير حيث ترتبط الشركة بعقود طويلة األجل مع عمالئها لتقديم هذه الخدمات. 
شركة وهيكل إدارتها فإنه من غير الممكن عملياً تخصيص بنود الموجودات والمطلوبات األخرى على قطاعات التشغيل ونظراً لطبيعة أنشطة ال

المالي رقم   للتقرير  إليها في المعيار الدولي  المبيعات الخارجية لم تحقق أي من الحدود الكمية المشار  التشغيلية"    ٨المختلفة كما أن  "القطاعات 
 فصاح عن معلومات القطاعات الجغرافية. وبالتالي لم يتم اإل

 

 قياس القيمة العادلة  .١٣
ياس. إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ الق

الشركة مستمرة وليس هناك أي نية أو متطلب لتقليص حجم عملياتها أو إجراء األساس الذي يقوم عليه تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن  
 معاملة بشروط مجحفة. 

أو  يتم اعتبار األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر صرافة أو وسيط أو مجموعة صناعية 
عند قياس القيمة العادلة، تستخدم الشركة بيانات   األسعار معامالت السوق التي تمت بين أطراف جادين.خدمة تسعير أو وكالة تنظيمية، وتمثل تلك 

المدخالت    يمكن مالحظتها في السوق إلى أقصى حد ممكن. يتم تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل هرمي للقيمة العادلة استنادًا إلى
 على النحو التالي. المستخدمة في أساليب التقييم

 : األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي يمكن الوصول إليها في تاريخ القياس.١المستوى 
كأسعار( أو بشكل غير   والتي يمكن مالحظتها لألصل أو االلتزام، إما مباشرة )أي  ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  ٢المستوى  

 مباشر )أي مشتقة من األسعار(. 
 : مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق التي يمكن مالحظتها )مدخالت غير قابلة للمالحظة(. ٣المستوى 

 القيمة الدفترية لألدوات المالية للشركة هي تقريب معقول للقيمة العادلة. 
 



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

 )شركة مساهمة سعودية( 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة 

 م ٢٠٢١ مارس ٣١في  ةأشهر المنتهي  ثالثةالرة لفت 
 )الرياالت السعودية ب)

 

˺˺ 

 الحقة أحداث .١٤
 

م وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية على ٢٠٢١أبريل    ٢٨هـ الموافق  ١٤٤٢رمضان    ١٦بتاريخ  
لاير سعودي للسهم   ٠.٥بواقع  و  لرأس المال  من القيمة اإلسمية  ٪٥لاير سعودي والتي تمثل    ١,٢٥٠,٠٠٠م بمبلغ  ٢٠٢٠مساهمي الشركة عن عام  

 . احدالو
 األولية  المالية  القوائم  هذه  على  تعديل  أو  إفصاح  تتطلب  قد  والتي  الفترة  نهاية  منذ  هامة  الحقة  أحداث  وجود  بعدم اإلدارة  تعتقدما ذكر أعاله،    بخالف
 . الموجزة

 األولية الموجزة  اعتماد القوائم المالية .١٥
 

 .(م٢٠٢١ مايو ١٠الموافق )هـ ١٤٤٢ رمضان ٢٨بتاريخ  اإلدارةمن قبل مجلس األولية الموجزة تم اعتماد القوائم المالية 
 
 
 
 


