
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركة صدر للخدمات اللوجستية 

 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً( 

 ( شركة مساهمة سعودية)

 القوائم المالية األولية الموجزة
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 شركة صدر للخدمات اللوجستية 

 )شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية سابقاً(  

 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية األولية الموجزة 

 م 2021 سبتمبر 30في  نتهيتينأشهر الم الثالثة والتسعة تىلفتر

 

 

 

 صفحـة الفهــرس

 - الموجزةالقوائم المالية األولية حول تقرير فحص المراجع المستقل 

 2  األولية قائمة المركز المالي

 3  الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية قائمة

 4  األوليةقائمة التغيرات في حقوق الملكية 

 5-6  األوليةقائمة التدفقات النقدية 

 17-7 الموجزة األولية القوائم الماليةإيضاحات حول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الموجزةاألولیة المالیة  القوائم عنالمستقل  المراجعفحص تقریر 

 
 شركة صدر للخدمات اللوجستیةفي  المساھمینالسادة/ 

 سابقاً) مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة ةشرك(
 (شركة مساھمة سعودیة)

 

 

 مقدمة
 شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)( صدر للخدمات اللوجستیةلشركة المرفقة األولیة قائمة المركز المالي قمنا بفحص لقد 

أشھر المنتھیتین  التسعةلفترتي الثالثة والخسارة والدخل الشامل اآلخر  ربح أولل األولیة ائمةم، والق۲۱۲۰ سبتمبر ۳۰("الشركة") كما في 
، المنتھیة في ذلك التاریخ أشھر التسعةلتدفقات النقدیة لفترة القائمة األولیة للتغیرات في حقوق الملكیة والقائمة األولیة لوفي ذلك التاریخ 

واإلیضاحات التفسیریة األخرى.  المھمةسیاسات المحاسبیة بالملخص ، بما في ذلك الموجزة واإلیضاحات المرفقة بالقوائم المالیة األولیة
ً  القوائماإلدارة ھي المسؤولة عن إعداد ھذه و ) "التقریر المالي ۳٤لمحاسبة رقم (لالدولي لمعیار لالمالیة األولیة الموجزة وعرضھا وفقا

إلى  استناداً لمالیة األولیة الموجزة ا القوائمھذه بشأن  استنتاجإبداء في مسؤولیتنا وتتمثل المعتمد في المملكة العربیة السعودیة.  ،"ياألول
 .فحصنا

 نطاق الفحص

) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل المراجع المستقل للمنشأة" ۲٤۱۰( الفحص الرتباطاتلقد قمنا بالفحص وفقاً للمعیار الدولي 
أساسي على األشخاص المسؤولین  استفسارات، بشكلالمالیة األولیة من طرح  القوائمفحص یتألف المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. و

عن األمور المالیة والمحاسبیة، وتطبیق إجراءات تحلیلیة وغیرھا من إجراءات الفحص. ویعد الفحص أقل بكثیر في نطاقھ من المراجعة التي 
 ً ً لذلك فإنھ لكة العربیة السعودیة، المعتمدة في المممراجعة لل الدولیةلمعاییر لیتم القیام بھا وفقا تأكید بأننا الوصول إلى ال یمكننا من وتبعا

 رأي مراجعة.أي فإننا ال نُبدي المراجعة. وبناًء علیھ، أي من عملیات خالل اكتشافھا التي یمكن المھمة بجمیع األمور درایة سنصبح على 

 االستنتاج
من جمیع الجوانب  ،غیر ُمعدةولیة الموجزة المرفقة المالیة األالقوام بأن ینم إلى علمنا ما یدعونا إلى االعتقاد لم فإنھ ، فحصناإلى  استناداً 

  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ،)۳٤لمحاسبة رقم (لالدولي لمعیار لوفقاً  ،الجوھریة

 لفت انتباه
بالقوائم المالیة األولیة الموجزة، الذي یوضح ان أرقام المقارنة المعروضة في القوائم ) المرفق ۱-۲اح رقم (ضنتباه إلى اإلیالنود أن نلفت ا

رة الشركة ولم تصدر بھا قوائم مالیة أولیة عن الفترة المالیة األولیة ، باستثناء قائمة المركز المالي األولیة الموجزة، ھي معدة من قبل إدا
 م.۲۰۲۰سبتمبر  ۳۰المنتھیة في 
ه ؤوشركاالبسام                     عن 

 
 
 

 إبراھیم بن أحمد البسام
)۳۳۷محاسب قانوني ترخیــــص رقــم (  
 الریاض، المملكة العربیة السعودیة

 ھـ۱٤٤۳ ربیع الثاني ۱۰: خــــــــالتاری
 م۲۰۲۱ ربنوفم ۱٥ ق:ـــــــفالموا



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 األولیة   قائمة المركز المالي

 م ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠كما في 
 ) الریاالت السعودیةب(
 

˻ 

 
  یضاح إ

 م ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠
  ) ة دقق(غیر م 

 م ٢٠٢٠ دیسمبر ٣١
 ) ة دقق(م

      الموجودات 
      متداولة الالموجودات غیر 

 ٧٬٠٩٠٬٦٨٥  ˾˼˾˼̀̀˺˺      ممتلكات وآالت ومعدات
 ٥٦٠٬٦٦٩  ˹˹˹˹˹˾    موجودات غیر ملموسة 

 ٢١٬٨٩٤٬٥٢١  ̀˹̀˿́̀˾˺    ٥-١ حق استخدام األصول 
 -  ˹˽˻˾̀̀˾   ٦  اإلیجار التمویليعقد صافي االستثمار في 

 ٢٩٬٥٤٥٬٨٧٥  ˻˺˹˹̀˻˼˼    الموجودات غیر المتداولة إجمالي 
      الموجودات المتداولة 

 ١٣٬٤٣٢٬٢٤٢  ́˿˻˹˽́˾˺    مخزون 
 ١٦٬٥٥٣٬٠٤٢  ٢٤٬٤٠١٬٦٦٨  ٧ ذمم مدینة تجاریة ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى 

 -  ٤٬٧٠٦٬٩٠٨  ٦ اإلیجار التمویليعقد الجزء المتداول من صافي االستثمارات في 
 ٥٬٥٨٧٬٥٤٦  -   ٨ استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ٢٬٣٥٠٬١٦٠  ˽˼˻˻˿˿˾    النقد وما في حكمھ 
 ٣٧٬٩٢٢٬٩٩٠  ́̀˹˽˻˼̂˽     إجمالي الموجودات المتداولة 

 ٦٧٬٤٦٨٬٨٦٥  ˹̂˹˽̂˾˻́    إجمالي الموجودات 

      حقوق الملكیة والمطلوبات 

      حقوق الملكیة 
 ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١ رأس المال 

 ١٬٥٨٢٬٠٠٠  ˹˹˹˾́˻˺    إحتیاطي نظامي 
 ) ٥٨٣٬٤٣٣(  (˼˼˽˼́˾)    احتیاطي إكتواري 

 ٨٬٣٤٩٬٠٤١  ˻˻˽˿˺˿˹˺     أرباح مبقاة 
 ٣٤٬٣٤٧٬٦٠٨    ٣٦٬٦١٤٬٩٨٩   إجمالي حقوق الملكیة 

      المطلوبات 
      المطلوبات الغیر متداولة 

 ١٤٬٥٠٠٬٤٣٨  ˽˼˼˾̀́˹˺   ٥-٢ الجزء غیر المتداول  –التزامات اإلیجار
 ٢٬٣٨٦٬٢٩٣  ̂̀˾̀˺˽˻    مزایا نھایة الخدمة للموظفین

 ١٦٬٨٨٦٬٧٣١  ˼˿˼˹˾˹˼˺    متداولة إجمالي المطلوبات الغیر 
      المطلوبات المتداولة 

 ٧٬٨٤٤٬٢٩٩  ̀˽˺́˻˺˹˺   ٥-٢ الجزء المتداول  –التزامات اإلیجار 
 -  ̀̂˺˻˻˺˹˺   ٩ قرض قصیر األجل  

 ٣٨٥٬٩١٨  ̀˹˹̀˿˼   ١٠ مستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 ٦٬٩٦٣٬٧٤٨  ̂˽˽˿˾̀˹˺    ذمم دائنة تجاریة ودائنون آخرون

 ١٬٠٤٠٬٥٦١  ́˼̂˻˿̀   ١١ مخصص الزكاة 
 ١٦٬٢٣٤٬٥٢٦  ́˼́˻̂̀˻˼    إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ٣٣٬١٢١٬٢٥٧  ˺˹˺́́˹˾˽          إجمالي المطلوبات 
 ٦٧٬٤٦٨٬٨٦٥  ˹̂˹˽̂˾˻́          إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات 

     ٢٠ وارتباطات رأسمالیةلتزامات محتملة ا
 

 الموجزة.  األولیةال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  جزًءا ٢٣إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تعتبر 
 
 

 
 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 التویجريطارق سعد   عبد الرحمن إبراھیم الھدلق   أحمد مصطفى قرطام 



 اللوجستیة شركة صدر للخدمات  
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة  

 م  ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ي ف تینأشھر المنتھی  تى الثالثة والتسعةلفتر
 ) لریاالت السعودیةبا (

˼ 

 

 جزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.  ٢٣إلى  ١تعتبر اإلیضاحات المرفقة من 

 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 طارق سعد التویجري  عبد الرحمن إبراھیم الھدلق   أحمد مصطفى قرطام 

 

 

 لتسعة أشھر المنتھیة فى فترة ال  ثالثة أشھر المنتھیة فى لفترة ال   

 
 إیضاح 

 م ٠٢٠٢سبتمبر ٣٠  م ٢٠٢١سبتمبر ٣٠  م ٠٢٠٢سبتمبر ٣٠  م ٢٠٢١سبتمبر ٣٠ 

 (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  (غیر مدققة)  

 ̂˾˽̂́̂˽˺˽   ˼˻̀˹˺˺˾   ١١٬٦٤٥٬٥٣٦  ˹˾˹˼˼̀˺˻   ١٢ اإلیرادات 
 )٢٢٬٩٢٦٬٤٢٢(  (˺˺˺˼˹˽˽˼)  (˿˻˻˺˻˿́)  (˾̀˺̀́˼˺˺)  ١٨ تكلفة اإلیرادات 

 ̀˼˹̀̀˾̂   ١٧٬٦٨٥٬٣٠٣  ٣٬٥١٩٬٣١٠  ˾̀˾˻˾˹̂    مجمل الربح 

 (˽˺˿˽˾̀˽)   (˻˺˿˻˿˼˾)   (̂˼˻˾̀˿˺)  (˾˹˼˹˽˻˻)  ١٣ مصروفات بیعیة وتسویقیة 
 (˺˻˹̂́̂˼)   (˿́˺˹̀̀˽)   (˺̀˼̂́̀˺)  (˹˿˿˹̂́˺)  ١٤ مصروفات عمومیة وإداریة 

مخصص انخفاض صافي االستثمار في  
 -  (˹̂˾˻˾˻˻)   -  (˹̂˾˻˾˻˻)   ٦ عقد اإلیجار التمویلي

مخصص انخفاض قیمة الذمم المدینة  
 -  (˹˾˾́˿˽)  -  (˼́̂˺˹˻)  ١- ٧ التجاریة

 ˻˼˾˺˹̀˻     ٤٬٨٨٩٬٧٧٥  ٧٦٩٬٠٨٤  ̀˻˺˽˼̂˼    الدخل من العملیات 
 (̀˻˽˺˼˺)   ) ٨٤٩٬٢٥٢(  (˹˻˻́˹˺)  ) ٣٢٤٬٠٨٩(  ١٥ تكالیف التمویل    

 ˾˾˹̀˺̀   ˾̂˻˿   ٥٬٣٠٠  ٦١٬٦٩٤   إیرادات أخرى/ بالصافي 
أرباح من استثمارات مدرجة بالقیمة 

 ˺̂˺˹̀̀   ˼˼˽˼˽   ٨٨٬٤١٣  -  ٨ العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 ˺˾˼˺˽˿˼˺̀   ˻˼˿̂˽    ٧٥٤٬٥٧٧  ٢٬٨٨١٬٥٣٢   الزكاة صافي الدخل قبل 
 (˹˺˺˿̂˾)   (˿˼̂́˻˿)   (˼˼́˺˹˻)  (˻˹˾˹˺˻)  ١١ الزكاة

 ˺˽˻̀̀˼˺     ٣٬٥١٧٬٣٨١  ٥٥٢٬٧٤٤  ٢٬٦٧١٬٠٣٠   صافي دخل الفترة 
          الدخل الشامل األخر: 

بنود لن یتم إعادة تبویبھا الحقاً إلى 
          الربح أو الخسارة: قائمة 

األرباح/ (الخسائر) اإلكتواریة لمزایا 
 -  -  -  -   نھایة الخدمة 

 ١٬٧٧٣٬٢٤١  ٣٬٥١٧٬٣٨١  ٥٥٢٬٧٤٤  ٢٬٦٧١٬٠٣٠   إجمالي الدخل الشامل للفترة 
األساسي والمخفض من  –دخل السھم 

 ٠٬٧١  ١٬٤١  ٠٬٢٢  ١٬٠٧  ١٧ صافي دخل الفترة 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 األولیة   التغیرات في حقوق الملكیةقائمة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠ي ف ةأشھر المنتھی ة التسعة لفتر
 ) لریاالت السعودیةبا (

˽ 

 
إجمالي حقوق  

 الملكیة 
 

 أرباح مبقاة 
 

 احتیاطي إكتواري  
 

 عالوة اإلصدار 
 

 احتیاطي نظامي 
 

 رأس المال 
 

 إیضاح 
 

 م (مدققة) ٢٠٢٠ینایر  ١الرصید كما في    ١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣٢٤٬١١٩  ١٤٬٤٧٨٬٤٦٩  (٣٧٩٬٤٣٤)  ٢٬٢٩٩٬٦٤٠  ٣٢٬٧٢٢٬٧٩٤

 صافي دخل الفترة    -   -   -   -   ١٬٧٧٣٬٢٤١  ١٬٧٧٣٬٢٤١

 المبقاة المحول إلى األرباح  ١  -   -   ) ٤٬٤٧٨٬٤٦٩(  -   ٤٬٤٧٨٬٤٦٩  -

 المحول إلى رأس المال   ١  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -   )١٠٬٠٠٠٬٠٠٠(  -   -  -

 توزیعات أرباح  ١٦  -   -   -   -   ) ٧٥٠٬٠٠٠(  ) ٧٥٠٬٠٠٠(

 مدققة) غیر م (٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠الرصید كما في    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٣٢٤٬١١٩  -  ) ٣٧٩٬٤٣٤(  ٧٬٨٠١٬٣٥٠  ٣٣٬٧٤٦٬٠٣٥

              

 م (مدققة) ٢٠٢١ینایر  ١الرصید كما في    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٨٢٬٠٠٠  -  (٥٨٣٬٤٣٣)   ٨٬٣٤٩٬٠٤١  ٣٤٬٣٤٧٬٦٠٨

 صافي دخل الفترة    -   -   -   -   ٣٬٥١٧٬٣٨١  ٣٬٥١٧٬٣٨١

 توزیعات أرباح  ١٦  -  -   -   -   ) ١٬٢٥٠٬٠٠٠(  ) ١٬٢٥٠٬٠٠٠(

٣٦٬٦١٤٬٩٨٩    ˺˹˿˺˿˽˻˻  (˾́˼˽˼˼)  --  م (غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠الرصید كما في    ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٨٢٬٠٠٠ 

 
 . الموجزة األولیةجزًءا ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة  ٢٣إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من تعتبر 

  
 

 المفوض عضو مجلس اإلدارة   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 طارق سعد التویجري  عبد الرحمن إبراھیم الھدلق   أحمد مصطفى قرطام 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 لتدفقات النقدیة األولیة  قائمة ا

   م٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  تسعةة اللفتر
 ) الریاالت السعودیةب(

˾ 

 م  ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠  إیضاح  
   م٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠  ) ة غیر مدقق(

 ) ة (غیر مدقق 
      التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة: 

  ˺˾˼˺˽˿˼˺̀         ˻˼˿̂˽     صافي الدخل قبل الزكاة 
       تعدیالت على البنود غیر النقدیة: 

  ̂˹˾˽̂            ́˾˹̂˻˼̂    استھالك ممتلكات وآالت ومعدات 
  ̀˹˼́̀˾              ˾˺˿˽    إطفاء موجودات غیر ملموسة 

  ˺́˿˺˻˾́˺˽            ́˼˿˿    ٥-١ استھالك حق استخدام األصول 
 -   ) ٥٬٥٣٣٬٧٢٥(  ٦ أرباح من صافي االستثمارات في اإلیجار التمویلي

 ١٣١٬٤٢٧  ٨٤٩٬٢٥٢  ١٥ تكالیف التمویل
 )٢٣٬٩٠٨(  ) ٤٠٬٧٠٥(   أرباح استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غیر ملموسة 

 ٢٩١٬٦١١  ٣٨٥٬٦٩٥   مخصص مزایا نھایة خدمة الموظفین
 ٢٣٤٬١١٣  ٤١٬٩٠٢   مخصص مخزون راكد 

 ) ٣٣٤٬١٩١(  ) ٤٣٬٠٧٧(  ٨ الربح أو الخسارة أرباح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
 )١٬٨٣٣(  -  ٢-١١ تسویات زكویة 

 -   ٢٬٢٥٢٬٥٩٠  ٦ مخصص انخفاض صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي 
 -  ٤٦٨٬٥٥٠  ٧-١ مخصص خسائر انخفاض قیمة الحسابات المدینة   

   ٤٬٤٠٥٬٤٦٧  ٩٬٦٣٢٬٠٣٧ 
      التغیرات في رأس المال العامل  

 (˿˻˿˺˹˾˽)        (́˻˿˾̀̂˺)    مخزون 
 (˽˹˺̂˾́˻)        (́˽˾˾˹̀̀)    ذمم مدینة تجاریة ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى 

  ˹˹˿̂˼̀˹˺         ˼̂˹̂̀˼    ذمم دائنة تجاریة ودائنون اخرون
 (̀́́˹˼)             (˺˺̂́˺)    مستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 (˼̂˽˽˽)             (̂˹˽̀˾)    مزایا نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة
 -   (̂˾˾˿˹̂)   ١١-٢ الزكاة المدفوعة 

 ١٬٩٣٨٬٤٥٦  ˼́˼˺̀̀˼     صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
        التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

 ٥٢٬٤٤٩  ٥٤٬٥٠٠   متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  
 -   ٤٠٤٬٨١٤  ٦ متحصالت اإلیجارات 

 ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ٥٬٦٣٠٬٦٢٣  ٨ استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
 ) ٢٬٩٨٩٬٣٧١(  ) ٥٬٢١٩٬٤٠٠(   إضافات إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

 ٦٣٬٠٧٨  ٨٧٠٬٥٣٧   األنشطة االستثماریة صافي النقد الناتج من  
      التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 ) ١٬٣٠٩٬٢٣٢(  (̂˽˿˹˻̂˹˺)   ٥-٢ التزامات اإلیجار 
 -    ١٠٬٨٠٧٬٨٠٣  ٩ المستلم من قروض قصیرة األجل 
 -   (˹˹˹˹˿˿)   ٩ المسدد من قروض قصیرة األجل 

 ) ٧٥٠٬٠٠٠(  (˹˹˹˻˾˹˺)   ١٦ توزیعات أرباح 
 ) ٢٬٠٥٩٬٢٣٢(  (˿˽˺˼˺́˺)    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

 (́̂˿̀˾)               ٢٬٩١٦٬٠٧٤   صافي التغیر في النقد وما في حكمھ 
  ̀˺˹˻̂̀˻         ٢٬٣٥٠٬١٦٠   النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

  ̂˺˹˻˿˿˻˼˽         ˺̂̀˻˾    نھایة الفترة النقد وما في حكمھ في 
 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.  ٢٣إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من  تعتبر

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 طارق سعد التویجري  عبد الرحمن إبراھیم الھدلق   أحمد مصطفى قرطام 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 لتدفقات النقدیة األولیة  قائمة ا

   م٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  تسعةة اللفتر
 ) الریاالت السعودیةب(

˿ 

 

   معامالت غیر نقدیة: 
 م  ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠

 (غیر مدققة) 
 م  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠ 

 (غیر مدققة)  
 ٢٤٬٠١٨٬٨٥٣  -   أضافات حق أستخدام األصول / التزامات اإلیجار  

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  -   تحویل من عالوة اإلصدار لزیادة رأس المال  
 ٤٬٤٧٨٬٤٦٩  -   األرباح المبقاةتحویل من عالوة اإلصدار إلى 

ذمم مدینة تجاریة ومدفوعات مقدمة وذمم لى إتحویل من صافى االستثمار 
 -  ́˻˿̂˹́   ٦ مدینة أخرى 

 -  ˼˼˹˾̀̂́   ٥  أضافات التزامات االیجار
 -  ́˾˿˾̂˺˼˺   ٦ أضافات االستثمار في اإلیجار التمویلي

      
 

 

 جزءاً ال یتجزأ من ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة.  ٢٣إلى  ١اإلیضاحات المرفقة من  تعتبر

 

 

 

 عضو مجلس اإلدارة المفوض   الرئیس التنفیذي   الرئیس المالي التنفیذي 
 طارق سعد التویجري  عبد الرحمن إبراھیم الھدلق   أحمد مصطفى قرطام 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

̀ 

 الوضع القانوني والنشاط  .١
 

اللوجستیة (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً) ("الشركة") كشركة مساھمة سعودیة بموجب نظام تأسست شركة صدر للخدمات  
م ١٩٩٤فبرایر    ٢ھـ الموافق  ١٤١٤شعبان    ٢٠الصادر بتاریخ    ١١٣١٠١٢٣٠٢الشركات في المملكة العربیة السعودیة تحت السجل التجاري رقم  

م والمعدل  ١٩٩٥نوفمبر    ٢٥ھـ الموافق  ١٤١٢رجب    ١٨الصادر بتاریخ    ٤١٥ب السجل الصناعي رقم  كما تمارس الشركة نشاطھا الصناعي بموج
 ١١٢٨٤٥والمعدل بالترخیص الصناعي رقم    م٢٠١٩ینایر    ١٥ھـ الموافق  ١٤٤٠جمادى األول    ٩الصادر بتاریخ    ١١٩٣بالترخیص الصناعي رقم  

ھـ تم إدراج ١٤٣٨جمادى األولى  ٢٩م الموافق  ٢٠١٧فبرایر ٢٦. كما في م٢٠٢٠ دیسمبر ١٧ھـ الموافق ١٤٤٢جمادى األول  ٢الصادر بتاریخ 
 وبدء تداول أسھم الشركة في السوق الموازیة "نمو". 

 
 ).١٨٣٢( ھـ تم إدراج وبدء تداول أسھم الشركة في السوق الرئیسیة تحت الرمز١٤٤٢ربیع الثاني  ٢٥م الموافق ٢٠٢٠دیسمبر  ١٠كما في 

 
صناعة منتجات معدنیة تامة وشبھ تامة الصنع بالطرق،     - صناعة وحدات الھیاكل الحدیدیة الجاھزة   - ناعة المنصات الخشبیةغرض الشركة ھو ص

 صناعة األثاث لكافة األغراض من البالستیك واللدائن. - ةلفأو الكبس، أو السبك والد
 بیانھا: تتضمن القوائم المالیة المرفقة حسابات الشركة وفروعھا واآلتي 

 المدینة   رقم السجل التجاري   اسم الفرع 
 الریاض  ١٠١٠٩٤٧٣٠٩  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 الدمام  ٢٠٥٠١١٥٤٣٤  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 )١( بریدة  ١١٣١٠٢٣٠٥١  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 )٢بریدة (  ١١٣١٠٣٥٦١٠  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 ) ٢الریاض (  ١٠١٠٧٤٢٥٢٥  فرع شركة صدر للخدمات اللوجستیة 

 

 
غرض فرع الریاض ھو صناعة الحاویات الخشبیة ، یشمل (علب التعبئة والصنادیق وأوعیة الشحن المصنوعة من الخشب)، صناعة المنصات  

العامة التي تضم مجموعة متنوعة من السلع، أنشطة التعبئة والتفریغ من صنادیق الشحن، إدارة الخشبیة، مخازن المواد الغذائیة المجمدة، المخازن 
 وتأجیر المخازن الذاتیة التخزین. 

دنیة، غرض فرع الدمام ھو البیع بالجملة للخشب بجمیع أنواعھ، البیع بالجملة لألسقف الصناعیة المعدنیة واألبواب والشبابیك والمصنوعات المع
 نادیق المعدنیة والحدیدیة والخشبیة والكرفانات. بیع الص

) بریدة  فرع  المجاري  ١غرض  وشبكات  الصحي  الصرف  ومشاریع  محطات  وصیانة  إصالح  سكنیة،  والغیر  السكنیة  المباني  ترمیمات  ھو   (
 مات صیانة المباني.والمضخات، إنشاء وإصالح محطات ومشاریع الصرف الصحي وشبكات المجاري والمضخات، تشطیب المباني، أنشطة خد

) ھو تشریح وتقطیع األخشاب، صناعة الحاویات الخشبیة، والتي تشمل (علب التعبئة والصنادیق وأوعیة الشحن المصنوعة ٢غرض فرع بریدة (
 من الخشب). 

ق التخزین لجمیع أنواع  ) إدارة وتأجیر المخازن ذاتیة التخزین، وتركیب وصیانة أنظمة الرفوف والتخزین، وتشغیل مراف٢غرض فرع الریاض (
 البضائع باستثناء المواد الغذائیة، وخدمات شحن وتفریق السلع بصفة عامة. 

م. وافقت الجمعیة العامة غیر العادیة على توصیة مجلس اإلدارة بزیادة رأس مال الشركة  ٢٠٢٠یونیو    ٢٥ھـ الموافق  ١٤٤١ذو القعدة    ٤بتاریخ  
ملیون لایر ١٠ملیون لایر سعودي وذلك عن طریق رسملة مبلغ    ٢٥ملیون لایر سعودي الى    ١٥من   عن طریق منح أسھم مجانیة للمساھمین

 لایر سعودي إلى حساب األرباح المبقاة.  ٤٫٤٧٨٫٤٦٩سعودي من عالوة اإلصدار كما تم رسملة المبلغ المتبقى بحساب عالوة اإلصدار والبالغ 
النظام األساسى ٢٠٢٠أكتوبر    ٢٩ھـ الموافق  ١٤٤٢ربیع األول    ١٢بتاریخ   الثانیة من  المادة  العادیة على تعدیل  العامة غیر  ھـ وافقت الجمعیة 

تعدیل المتعلقة باسم الشركة لیصبح اسم الشركة شركة صدر للخدمات اللوجستیة بدالً من شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة، باإلضافة إلى  
 وإضافة بعض المواد في نظام الشركة األساسي. 

 
 
 
 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

́ 

 اإلعداد أسس  .٢

 بیان االلتزام ١-٢

الدولي   المحاسبة  لمعیار  وفقاً  الموجزة  األولیة  المالیة  القوائم  إعداد ھذه  األوليا "     ٣٤تم  المالي  السعودیة    " لتقریر  العربیة  المملكة  في  المعتمد 
 المنتھیة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة  قراءتھاویجب  للمراجعین والمحاسبینوالمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة 

السیاسات المحاسبیة   تذكرمن القوائم المالیة، ومع ذلك    كاملة  حیث أنھا ال تشمل جمیع المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة  .م٢٠٢٠دیسمبر    ٣١في  
 مالیة للشركة.  وائمق  آخر المالي للشركة وأدائھا منذ مركزالمھمة لفھم التغیرات في الالمعامالت لشرح  تفسیریةال یضاحاتواإل

 ٣١على النتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في  م لیست بالضرورة مؤشراً  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھیة في  تسعة  الإن نتائج فترة  
 م. ٢٠٢١دیسمبر 

المنتھیة في   الفترة  المالیة والذي سمح   ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠لم تصدر الشركة قوائم مالیة أولیة موجزة عن  تعمیم ھیئة السوق  م وذلك تماشیا مع 
وقد أصدرت الشركة قوائم مالیة أولیة موجزة عن ھذا  أولیة موجزة نصف سنویة،    للشركات المدرجة بالسوق الموازیة (نمو) بأصدار قوائم مالیة

م، ومع وبدء تداول أسھم الشركة في السوق الرئیسیة، فقد بدأت الشركة في إصدار قوائم مالیة ربعیة. وعلیھ، ٢٠٢٠یونیو    ٣٠الفترة المنتھیة في  
م باستثناء قائمة المركز المالي األولیة  ٢٠٢٠سبتمبر    ٣٠یة المرفقة عن الفترة المنتھیة في  فإن أرقام المقارنة المعروضة في القوائم المالیة األول

 الموجزة ھي معدة من قبل إدارة الشركة ولم تصدر بھا قوائم أولیة معتمدة.
 

 أساس القیاس  ٢-٢

المالیة   القوائم  إعداد  الموجزة  تم  أساس  األولیة  التاریخیةعلى  الحالیة  ،  باستثناء  التكلفة  بالقیمة  المحددة  المنافع  التزامات  بمستحقات  االعتراف 
 لاللتزامات المستقبلیة باستخدام طریقة وحدة االئتمان المتوقعة. 

 

 استخدام األحكام والتقدیرات ٣-٢

تطبیق السیاسات المحاسبیة وعلى المبالغ المدرجة  یتطلب إعداد ھذه القوائم األولیة الموجزة من اإلدارة استخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في  
 للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

رات كانت  إن التقدیرات الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة والمصادر الھامة لحاالت عدم التأكد من التقدی 
 . مماثلة لتلك المبینة في القوائم المالیة السنویة األخیرة

 عملة العرض والنشاط  .٣
لایر   مبالغ المالیة ألقربللشركة. تم تقریب جمیع ال الوظیفیة وعملة العرض العملة  بالریال السعودي وھي األولیة الموجزة وائم المالیةتم عرض الق

 مالم ینص على خالف ذلك.  سعودي

 السیاسات المحاسبیة الھامة .٤
تتوافق السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالیة.  

 .م٢٠٢٠دیسمبر  ٣١المنتھیة في مع السیاسات المتبعة في إعداد القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة 

 جدیدة التي تم تطبیقھا خالل الفترة  السیاسات المحاسبیة ال ١-٤

 الشركة (كمؤجر)  اإلیجار عقود
     

ً   الشركة  تقوم.  األصول    مأصول حق استخدا  ببعض  یتعلق  فیما  كمؤجر  إیجار  عقود  في  الشركة  تدخل   عمالءل  ھاتجھیزالمخازن و  بتأجیر  أیضا
 وصالحة لالستخدام.   الشركة

 
 جمیع   كبیر  حد  إلى  اإلیجار  عقد  شروط   تنقل  عندما.  تشغیلیة  أو  تمویلیة  إیجار  كعقود   لھا  مؤجراً   الشركة  تكون  التي  اإلیجار  عقود  تصنیف  تم

  اإلیجار   عقود  األخرى  اإلیجار   عقود  جمیع  تصنیف   یتم.  تمویلي  إیجار  عقد  أنھ   على   العقد  تصنیف  یتم  المستأجر،  إلى   الملكیة   ومزایا  مخاطر 
 .التشغیلیة

 
 اإلیجار   عقد  تصنیف  یتم.  منفصلین  كعقدین  الباطن  من  اإلیجار  وعقد  الرئیسي  اإلیجار  عقد  تحسب   فإنھا  وسیطاً،   مؤجراً   الشركة  تكون  عندما

 . األساسي إیجار عقد من الناشئ األصل استخدام حق  إلى بالرجوع تشغیلي أو تمویلي إیجار عقد أنھ على الباطن من
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

̂ 

 (تتمة) جدیدة التي تم تطبیقھا خالل الفترة   السیاسات المحاسبیة ال ١-٤
 

 الشركة (كمؤجر) (تتمة) اإلیجار عقود
 

 

 األولیة  التكالیف إضافة یتم. الصلة ذات اإلیجار فترة مدى على الثابت القسط أساس على التشغیلیة اإلیجار عقود  من اإلیجار بإیرادات االعتراف یتم
  مدى   على  الثابت  القسط  أساس  على   بھا  االعتراف   ویتم  المؤجر  لألصل  الدفتریة  القیمة  إلى   تشغیلي  إیجار  عقد  وترتیب  التفاوض  في  المتكبدة  المباشرة

 . اإلیجار فترة
 

 یتم.  اإلیجار  عقود  في  االستثمار  صافي  الشركة  بقیمة  مدینة  كذمم  التمویلي  اإلیجار   عقود  بموجب  المستأجرین  من   المستحقة  بالمبالغ  االعتراف  یتم
 . اإلیجار  بعقود  یتعلق  فیما  القائم  الشركة   استثمار  صافي  على  الدوري  العائد  معدل  ثابتًا  یعكس  بحیث  المحاسبیة  للفترات  التمویلي  التأجیر  دخل  تخصیص

 
 الدولي   للمعیار  وفقًا   القیمة  انخفاض   متطلبات  ویطبق   المضمونة  غیر  المقدرة  المتبقیة  القیمة  بمراجعة   بانتظام  الشركة   تقوم  األولي،  االعتراف  بعد

 . اإلیجار عقدالمستحق من  على المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص االعتراف مع ،٩ رقم المالي للتقریر
 

 القیمة   منخفضة  المالیة  الموجودات  باستثناء  اإلیجار،  عقدللمستحق من    الدفتریة  القیمة  إجمالي  إلى  بالرجوع  التمویلي  اإلیجار  دخل  احتساب  یتم
 ). الخسارة  مخصص خصم بعد(أي  المطفأة تكلفتھا إلى بالرجوع علیھا الفوائد دخل  احتساب یتم التي االئتمانیة

 
  لكل   العقد  بموجب  المقابل  لتخصیص  ١٥  المالیة  للتقاریر  الدولي  المعیار  الشركة  تطبق  اإلیجار،  وغیر  اإلیجار  مكونات   من  كالً   العقد  یتضمن  عندما
 .مكون

 لتفسیراتواعلى المعاییر التعدیالت ، المعاییر الجدیدة ٢-٤

ولكن لیس لھا أثر جوھري  م  ٢٠٢١ینایر    ١معاییر جدیدة تم إصدارھا ومع ذلك فإن عدداً من التعدیالت على المعاییر ساریة اعتباراً من    توجدال  
 على القوائم المالیة األولیة الموجزة للشركة. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˹ 

 حق استخدام األصول .٥
 حق استخدام األصول  ١- ٥

  م٢٠٢٠دیسمبر   ٣١
 (مدققة) 

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ 
  (غیر مدققة) 

 ینایر   ١الرصید في   ٢٤٬٩٦٥٬٥٠٧  ٩٤٧٬٤٤٨
 السنة  الفترة/ اإلضافات خالل -  ٢٤٬٠١٨٬٠٥٩

 الرصید   ٢٤٬٩٦٥٬٥٠٧  ٢٤٬٩٦٥٬٥٠٧
 اإلستھالك المتراكم    
)١٩٠٬٩٩٢ (  (˼˹̀˹̂́˿)   ینایر   ١الرصید في 

(˻́̀̂̂̂˽)  )السنة  الفترة/ اإلستھالك المحمل على ) ٦٬١٢٥٬٨١٤ 
(˼˹̀˹̂́˿)  (̂˺̂˿́˹˹)   الرصید 
 صافي القیمة الدفتریة   ١٥٬٧٦٨٬٧٠٧  ٢١٬٨٩٤٬٥٢١

 
 لتزامات اإلیجار ا ٢- ٥

م  ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١
 (مدققة) 

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ 
  (غیر مدققة) 

 ینایر   ١الرصید في   ٢٢٬٣٤٤٬٧٣٧  ٧١١٬٠٨٦
 ) ٦(إیضاح   السنة الفترة/ اإلضافات خالل ٨٬٠٥٧٬٩٣٣  ٢٤٬٠١٨٬٠٥٩

 )١٥(إیضاح    السنةالفترة/ المحمل خالل  ٧٨٣٬٩١٠  ٤٢٠٬٢٤١
 السنة  الفترة/ یخصم: مدفوعات اإلیجار خالل ) ١٠٬٠٢٩٬٦٤٩(  ) ٢٬٧٨٦٬٧٦٨(

(˺̀́́˺)  -   یخصم: الربح المعدل 
 الرصید   ٢١٬١٥٦٬٩٣١  ٢٢٬٣٤٤٬٧٣٧

    
 الجزء غیر المتداول  –التزامات اإلیجار  ١٠٬٣٣٥٬٧٨٤  ١٤٬٥٠٠٬٤٣٨

 الجزء المتداول  –التزامات اإلیجار  ١٠٬٨٢١٬١٤٧  ٧٬٨٤٤٬٢٩٩
٢١٬١٥٦٬٩٣١  ٢٢٬٣٤٤٬٧٣٧  

 
ملیون لایر سعودي لمدة ثالث سنوات ویبدأ    ٨٬١تتمثل إضافات التزامات اإلیجار باستئجار مخزن من شركة مخازن العربیة لالستثمار بقیمة   -

الممتازة المحدودة   األغذیةم، والتي تم تأجیرھا من الباطن من الشركة العربیة لالستثمار إلى شركة تصنیع  ١٩/٧/٢٠٢٤م إلى  ٢٠/٧/٢٠٢١من  
 م .٢٠/٧/٢٠٢٤وینتھي بتاریخ م ٢١/٧/٢٠٢١بدایة من تاریخ ملیون لایر سعودي لمدة ثالث سنوات  ١٤بقیمة 

 

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

 توضح قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المبالغ التالیة المتعلقة بعقود اإلیجار: 

م ٢٠٢٠  سبتمبر ٠٣   
(غیر مدققة)    

م  ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١ 
 (مدققة) 

 ٤٢٠٬٢٤١  ٧٨٣٬٩١٠ فوائد التزامات اإلیجار 
 ٢٬٨٧٩٬٩٩٤  ٦٬١٢٥٬٨١٤ حق االستخدام   صولأستھالك اتكلفة 

 
 خیارات تمدید وإنھاء  ٤-٥

المرونة   یتم تضمین خیارات التمدید واإلنھاء في عدد من إیجارات الممتلكات واآلالت والمعدات في جمیع أنحاء الشركة. تستخدم ھذه الشروط لزیادة
 إدارة العقود. غالبیة خیارات التمدید واإلنھاء الموجودة یمكن ممارستھا فقط من قبل الشركة ولیس من قبل المؤجر المعني.التشغیلیة في شروط 

 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˺ 

 التمویلي اإلیجار عقد  صافي االستثمار في   .٦

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠ 
 (غیر مدققة) 

م  ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١ 
 (مدققة) 

 -   - صافي القیمة الدفتریة في بدایة السنة 
 -  ١٣٬٥٩١٬٦٥٨ اإلضافات خالل السنة 

 -   (˽˺́˽˹˽) دفعات اإلیجار المستلمة 
محول من صافى االستثمار فى عقد التاجیر التمویلى الى ذمم مدینة تجاریة 

 (́˻˿̂˹́) ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى 
 - 

 -   ٨٬٠٥٢ ) ١٥(إیضاح  وائد المكتسبة فإیراد ال
 ١٢٬٣٨٥٬٢٦٨   - 

 -   (˹̂˾˻˾˻˻) ناقصاَ: مخصص االنخفاض في القیمة
 ١٠٬١٣٢٬٦٧٨   - 

 -   ٤٬٧٠٦٬٩٠٨  الجزء المتداول  - صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي 

 -   ٥٬٤٢٥٬٧٧٠ الجزء غیر المتداول  - صافي االستثمار في عقد اإلیجار التمویلي 

 ١٠٬١٣٢٬٦٧٨   - 
 

م  ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١
 (مدققة) 

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠ 
  (غیر مدققة) 

 من الباطن   للغیر تأجیرالالقیمة العادلة لصافي االستثمار في عقد في تاریخ  ١٣٬٥٩١٬٦٥٨  - 
 -  (́˹˾̀̂˼˼)  ٥(ایضاح  األصل حق االستخدام  في عقد في تاریخ   رلالستئجاالقیمة العادلة ( 
 ) ١٢ ایضاح ( من الباطنالتأجیر للغیر عقد  إیرادات ٥٬٥٣٣٬٧٢٥  - 

 

 
 

 م ٢٠٢١سبتمبر   ٣٠كما في 
إجمالي االستثمار (غیر  

 تكلفة تمویل غیر مكتسبة  المخفض) 
صافي االستثمار  

 (المخفض) 
    دفعات اإلیجار المستقبلیة التدفقات النقدیة التعاقدیة 

 ٤٬٧٠٦٬٩٠٧ ١٥٠٬٨٦١ ٤٬٨٥٧٬٧٦٨ السنة األولى 
 ٤٬٥٢٢٬٦٤٨ ٣٣٥٬١٢٠ ٤٬٨٥٧٬٧٦٨ الثانیةالسنة 

 ٣٬١٥٥٬٧١٢ ٣٥٢٬٦٧٦ ٣٬٥٠٨٬٣٨٨ السنة الثالثة 

 ١٢٬٣٨٥٬٢٦٧ ٨٣٨٬٦٥٧ ١٣٬٢٢٣٬٩٢٤ 
 

 العقد الرئیسي:
ملیون لایر سعودي لمدة ثالث سنوات    ٨٬٥قامت الشركة (المستأجر) باستئجار مخزن من شركة مخازن العربیة لالستثمار (المؤجر) بقیمة   -

 م، على أن یتم رد المخزن في نھایة مدة اإلیجار، ویحق للمستأجر تأجیر الوحدة اإلیجاریة للغیر. ١٩/٧/٢٠٢٤م إلى ٢٠/٧/٢٠٢١ویبدأ من 

 العقد من الباطن: 
بتاریخ   - (المؤجر)  الشركة  مستودع  ٢١/٧/٢٠٢١قامت  بتأجیر  لالستثمارم  العربیة  تصنیع    مخازن  شركة  المحدود  األغذیةإلى  ة  الممتازة 

بقیمة   بتاریخ    ١٤(المستأجر)  یتم رد المستودع  ٢٠/٧/٢٠٢٤ملیون لایر سعودي لمدة ثالث سنوات وینتھي  نھایة مدة عقد  م، على ان  في 
 . بشرط أن تكون أحدى الشركات المملوكة للمستأجر جیر الوحدة اإلیجاریة للغیرأت  للمستأجراإلیجار إلى المؤجر، ویحق 

 
 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˻ 

 ومدفوعات مقدمة وذمم مدینة أخرى، بالصافى ذمم مدینة تجاریة  .٧
 

م  ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١
 (مدققة) 

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ 
 (غیر مدققة) 

 

 ذمم مدینة تجاریة ١٩٬٩٠٩٬٥١٢  ١٥٬٣٩٤٬٣١٦
 موردین دفعات مقدمة  ٤٬٣٥٤٬٨١٠  ٣٣٠٬١٢٧

 ) ٢٢مصروفات أصدار حقوق األولویة (ایضاح  ١٬١٨٥٬٤٥١  -
 ) ١٠سلف عاملین (*)(ایضاح  ٤٦٩٬٨٩٧  ٣٨٣٬٩٠٤

٤٠٣٬٧٠٤  ٥٩٬٩٨٣  ً    ایجارات مدفوعة مقدما
٢٦٣٬١٧٢  ١٥٤٬٦٦٩  ً  مصروفات مدفوعة مقدما

٢٣١٬٣٥٠  ٤٧٬١٨٠  ً  اشتراكات مدفوعة مقدما
 أعمال تحت التنفیذ ١٥٣٬٠٠٠  -

 تأمین خطابات ضمان ٦٨٬٧٢٥  ٢٣٧٬٣٦٧
 إیراد مستحق  -  ٢٬١١٤٬٨٩٩

٢٧٬٠٣٩٬٦٢١  ١٨٬٧٢٢٬٤٤٥        
 یخصم:    

(˻˺˿̂˽˹˼)  (˻˿˼̀̂˾˼) مخصص خسائر انخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة  
٢٤٬٤٠١٬٦٦٨  ١٦٬٥٥٣٬٠٤٢  

 

 دارة التنفیذیة .اإلتتضمن سلف العاملین بعض السلف التي تخص أعضاء  (*)

 المنتھیة في: فترة / السنة حركة المخصص لل ١- ٧

م  ٢٠٢٠دیسمبر   ٣١
 (مدققة) 

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ 
 (غیر مدققة) 

 

 الرصید في بدایة السنة   ٢٬١٦٩٬٤٠٣  ١٬٦٧٢٬٤٥٦
 السنة  الفترة / المكون خالل  ٤٦٨٬٥٥٠  ٥٤٢٬٢٥٨

 السنة الفترة /المستخدم خالل  -  )٤٥٬٣١١(
 السنة  الفترة / الرصید في نھایة  ٢٬٦٣٧٬٩٥٣  ٢٬١٦٩٬٤٠٣

 
 

 استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  .٨

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ 
 م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  (غیر مدققة) 

 (مدققة) 
    التكلفة

 ١٠٬٦٧٢٬٦٦١  ٥٬٥٨٧٬٥٤٦  الرصید في بدایة السنة 
 (˹˹˹˾˹˹˾)  ) ٥٬٦٣٠٬٦٢٣(  السنة  الفترة / ستبعادات خاللا

 ٤١٤٬٨٨٥  ٤٣٬٠٧٧ أرباح استثمارات 
 ٥٬٥٨٧٬٥٤٦  - السنة  الفترة / الرصید في نھایة

 
 

 
 
 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˼ 

 قروض قصیر األجل  .٩
 كال من:بنكیة مع تسھیالت اتفاقیة الشركة لدى 

اإلنماء   -١ الشریعة اإلسالمیة  وھي  مصرف  الصغیرة والمتوسطة    عن طریق صندوق كفالةمتوافقة مع  الشركات  بارة عن قروض  علتمویل 
متطلبات    لایر سعودي بغرض تمویل  عشرة ملیونالمدة بحد أقصى   محدد  ومشاركة ومرابحة وبیع آجلوتسھیالت ائتمانیة واعتمادات مستندیة  

مل ھذه التسھیالت بمصروفات تمویلیة  حت ، نشطة الشركة ومشروعاتھاأوالمعدات المتعلقة ب  األصول وكذلك تمویل  رأس المال العامل للشركة
 سعوديلایر    ٥٬٣٨٦٬٤٨٩م  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠بلغ الرصید المستحق في    ثابتة سنویًا.  ٪٤نسبة  ة  وذلك بسعر فائد  طبقا لالتفاقیة ذات الصلة

 . م: صفر لایر سعودى)٢٠٢٠(
،  ملیون لایر سعودى.  ١٠مر بقیمة  لتغطیة كامل قیمة التمویل تمثلت فى سندات أل  ضماناتة قامت الشركة بتقدیم من  ی وبموجب ھذه االتفاق

 سعودي.ملیون لایر  ٩٬٥باإلضافة لكفالة برنامج كفالة لتمویل المنشآت الصغیر والمتوسطة الحجم بقیمة 
الشریعة اإلسالمیةالبنك   -٢ متوافقة مع  تحمل ھذه   العربي وھي  البضائع،  المدة وبحد أقصى خمسة ملیون لایر سعودي بغرض شراء   محدد 

م ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠بلغ الرصید المستحق في    ثابتة سنویًا.  ٪٤بمصروفات تمویلیة طبقا لالتفاقیة ذات الصلة وذلك بسعر فائدة نسبة  التسھیالت  
 م: صفر لایر سعودى). ٢٠٢٠عودي (لایر س ٤٬٩٢١٬١١٥

 تتمثل حركة القروض خالل الفترة: 

 م ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠ 
 م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١  (غیر مدققة) 

 (مدققة) 
    التكلفة

 -   -  الرصید في بدایة السنة 
 -   ١٠٬٨٠٧٬٨٠٣  السنة  الفترة/ إضافات خالل 
 -  ٧٣٬٣٩٤ ) ١٥(إیضاح تكالیف تمویل 

 -   ) ٦٦٠٬٠٠٠( السنة  الفترة/ المسدد خالل 
 -   ١٠٬٢٢١٬١٩٧ الرصید في نھایة السنة 

 
 م معامالت األطراف ذات العالقة وأرصدتھ .١٠

 
بین   الفترةتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة في رواتب ومكافأت وبدالت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان واإلدارة التنفیذیة التي تمت خالل  

 الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة، أعضاء اللجان واإلدارة التنفیذیة.
 فیما یلي: قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولیة  في  العالقة توتتمثل أھم المعامالت مع األطراف ذا 
 

 
 م (غیر مدققة) ٢٠٢٠ سبتمبر  ٣٠ م (غیر مدققة) ٢٠٢١  سبتمبر ٣٠

 
أعضاء مجلس  
 اإلدارة التنفیذیة  اإلدارة واللجان 

أعضاء مجلس  
 اإلدارة التنفیذیة اإلدارة واللجان

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان
٢٨٣٬٤١٨ - ٤٢٠٬٣٤٠ - 

 بدالت حضور المجلس واللجان
٢٧٬٠٠٠ - ١١٧٬٠٠٠ - 

  الرواتب واألجور وما في حكمھا
- ٧٥٣٬٧٢٦ -  ١٬٦٦٤٬١٠٥ 

 ٧٥٣٬٧٢٦ ٣١٠٬٤١٨ ١٬٦٦٤٬١٠٥ ٥٣٧٬٣٤٠ 
  

بلغ رصید مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المستحقة كما في   م: ٢٠٢٠دیسمبر    ٣١لایر سعودي  (  ٣٦٧٬٠٠٧  م  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠* 
 لایر سعودي).   ٣٨٥٬٩١٨

 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˽ 

 الزكاة  مخصص  .١١

 التقییم الزكوي   ١-١١

لشركة  ا  حصلت علیھاشھادة  خر  اَ   ،م٢٠٢٠دیسمبر    ٣١حتى السنة المنتھیة في   الزكاة والضریبة والجمارك  ھیئةل  الزكویة  قدمت الشركة إقراراتھا
م ٢٠١٨وفیما یخص الربط النھائي فإن آخر ربط زكوي كان عن العام    .م٢٠٢٢إبریل    ٣٠ھـ الموافق  ٣١٤٤رمضان    ٢٩حتى تاریخ  صالحة  

م وقد  ٢٠٢٠م وفیما یخص الفحص الضریبي عن ضریبة القیمة المضافة جاري فحص سنة  ٢٠٢٠- ٢٠١٩وحالیا جاري الفحص الزكوي لعامي  
 .٢٠١٩- ٢٠١٨سبق الربط عن عامي 

 حركة الزكاة  ٢-١١

 : حركة الزكاةفیما یلي ملخص 

م ١٢٠٢ سبتمبر ٣٠   
  (غیر مدققة)

 م ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١
 (مدققة)

 ٨١٤٬٥٧٣  ١٬٠٤٠٬٥٦١ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ٨٣٨٬٥٨٢  ٦٢٨٬٩٣٦ المكون خالل الفترة / السنة 

 )١٬٨٣٣(  - تسویات زكویة 
 ) ٦١٠٬٧٦١(  ) ٩٠٦٬٥٥٩( مدفوعات خالل الفترة / السنة 

 ١٬٠٤٠٬٥٦١  ٧٦٢٬٩٣٨ الرصید في نھایة الفترة / السنة 
 

 اإلیرادات  .١٢

م  ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠
 (غیر مدققة) 

م  ٢٠٢١ســبتمبر    ٣٠ 
 مدققة)(غیر 

 

 إیرادات المشاریع ٣٠٬٦٢١٬٣٧٢  ١٩٬٠٠٠٬٦١٩
 إیرادات تجاریة  ١٥٬٨٣٤٬٣١٧  ١٣٬٧٠٠٬٨٤٠

 *)٦من الباطن (ایضاح  للغیر جیرأایرادات الت  ٥٬٥٣٣٬٧٢٥  
٥١٬٩٨٩٬٤١٤  ٣٢٬٧٠١٬٤٥٩  

تم إثبات  لمدة ثالث سنوات وھو عقد تأجیر تمویلي یة الممتازة المحدودةذشركة تصنیع األغیراد ناتج عن صافي اإلستثمار في عقد *اإل
 اإلیراد من صافي اإلستثمار بالعقد كامال خالل الفترة الحالیة. 

 مصاریف بیعیة وتسویقیة   .١٣

  م٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
 (غیر مدققة) 

  م٢٠٢١سبتمبر  ٣٠ 
 (غیر مدققة) 

 

 رواتب وأجور وما في حكمھا  ٢٬٥٢٢٬٣٣٠  ١٬٨٩١٬٩٤٢
 نقل وتصدیر وتركیبات   ٩٩٧٬٠٧٠  ٩٠٥٬٧٢٦
 عموالت بیع وتسویق   ٥٣٤٬٢٧٥  ٤٢٦٬٦٦٤
 ایجارات   ٣٣٠٬٤٩٨  ٢٢٧٬١٥١
 مستلزمات بیعیة  ٢٧٢٬١٣٣  ٢٨٨٬٨٤٧
 صیانة ونظافة  ١٠٨٬٨٣١  ١٩٢٬٦٦٦
 إستھالكات وإطفاءات  ١٠٣٬٠٧٣  ١٨٧٬٧١٠
 رسوم حكومیة  ٦٠٬٥٥٩  ١٧٤٬٤٠١

 وعالجتأمین طبي  ٥٤٬٨٣٧  ٣٠٬٥٢٧
 إستھالكات اصول مستأجرة  ٣٣٬٥٨٨  ٣٣٬٩٣٠
 كھرباء ومیاه واتصاالت  ٣٧٬٤٥١  ٢٦٬٤١١
 دعایة واعالن ٢٦٬٥٥٦  ١٠٬٠٢٥
 أخرى  ١٨٢٬٤١١  ٦١٬٦١٤

٥٬٢٦٣٬٦١٢  ٤٬٤٥٧٬٦١٤  
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˾ 

 مصاریف عمومیة واداریة   .١٤

م  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
 (غیر مدققة) 

م  ٢٠٢١  ســبتمبر  ٣٠ 
 (غیر مدققة)

 

 رواتب وأجور وما في حكمھا ٣٬٦٦٠٬٥٠٣  ٢٬١٦٩٬٧٩٦
 رسوم حكومیة واشتراكات وتداول  ٣٠٢٬٦٧٠  ٢٦٦٬٩١٨
 أتعاب مھنیة واستشارات  ١٤٨٬٢٣٩  ١٩٨٬٧٢٥
 أستھالكات اصول مستأجرة  ١٤٣٬١٢١  ١٢٦٬٣٤٩
 استھالك وإطفاء  ١٠٥٬٨٧٤  ١١٠٬٨١٢

  تأمین طبي وعالج ٧٦٬٩٧١  ٣٤٬٣١٤
 ایجارات  ٦٥٬٧٢٠  ٣٠٬٨٤٧
 كھرباء ومیاه واتصاالت  ٥٥٬٦١٧  ٣٧٬٢٢٦
 صیانة ونظافة  ٤٥٬٥٨٧  ٣٧٬٧٦٩
  رسوم حكومیة ٣٨٬٦٦٢  ٤٤٬٥٧٠
 نقل وانتقاالت ومأموریات  ٢٦٬٩٧٢  ١٤٬٣٤٢

 مواد ومستلزمات وقرطاسیة  ٣٬١٠٢  ٦٬٧١٧
 أخرى  ١٣٧٬٧٣٨  ١٣١٬٥٠٦

٤٬٨١٠٬٧٧٦  ٣٬٢٠٩٬٨٩١  
 

 تكالیف التمویل   .١٥

م  ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠
 (غیر مدققة) 

م  ٢٠٢١  ســبتمبر  ٣٠ 
 (غیر مدققة)

 

 )٢-٥(إیضاح   فوائد التزامات اإلیجار ٧٨٣٬٩١٠  ١٣١٬٤٢٧
 تكالیف التمویل ٧٣٬٣٩٤  -
 ) ٦إیرادات الفوائد (إیضاح  ) ٨٬٠٥٢(  - 

٨٤٩٬٢٥٢  ١٣١٬٤٢٧  
 

 توزیعات األرباح    .١٦
 ٠٬٥٠لایر سعودي بواقع    ١٬٢٥٠٬٠٠٠م وبموجب توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح بلغت  ٢٠٢١الربع الثاني من عام  قامت الشركة خالل  

من القیمة االسمیة للسھم وقد    ٪٥لایر سعودي لكل سھم). والتي تعادل    ٠٬٥٠لایر سعودي بواقع    ٧٥٠٬٠٠٠م:  ٢٠٢٠لایر سعودي لكل سھم (
 م.٢٠٢١أبریل  ٤ھـ الموافق ١٤٤٢رمضان  ١٥وزیعات المقترحة في جلستھا المنعقدة بتاریخ أقرت الجمعیة العمومیة العادیة الت 

لایر سعودي لكل سھم   ٠٬٥٠لایر سعودي بواقع    ٧٥٠٬٠٠٠م وبموجب توصیة مجلس اإلدارة بتوزیع أرباح بلغت  ٢٠٢٠قامت الشركة خالل عام  
من القیمة االسمیة للسھم وقد أقرت الجمعیة العمومیة   ٪٥سھم). والتي تعادل  لایر سعودي لكل    ١٫٥٠لایر سعودي بواقع    ٢٬٢٥٠٬٠٠٠م:  ٢٠١٩(

 م.٢٠٢٠یونیو  ٢٥ھـ الموافق ١٤٤١ذو القعدة  ٤العادیة التوزیعات المقترحة في جلستھا المنعقدة بتاریخ 
 

   السھم ربحیة .١٧
 

الفترة العائد إلى مساھمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة دخل  بقسمة  الدخل  یتم احتساب نصیب السھم األساسي والمخفض من  
 .سھم) ٢٬٥٠٠٬٠٠٠م: ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠سھم ( ٢٬٥٠٠٬٠٠٠القائمة في نھایة الفترة والبالغة 

 
 
 

 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺˿ 

 التقاریر القطاعیة  .١٨
 

اللوجیستیة والقطاعات األخرى والتي تتمثل في معدات التخزین نشاط الشركة یتمثل في قطاعات رئیسیة  قطاع الحدید وقطاع األخشاب والخدمات  
المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة والمبینة أدناه ھي التي یتم رفعھا بانتظام إلى صانعي القرارات التشغیلیة    .والبالستیك والخدمات األخرى

 . على القطاعات المطلوباتووتم توزیع بنود اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات والموجودات  بالشركة
 

 م (غیر٢٠٢١ سبتمبر ٣٠ حدید   خشب   خدمات لوجستیة   أخرى  المجموع 
 مدققة) 

 الموجودات  جمالى إ  ٣٠٬٠٢٨٬٠٠٩  ١٢٬٤٢٨٬٩٠٩  ٣٧٬٥٧٢٬٨٠٨  ٢٬٤٦٥٬٣٦٤  ٨٢٬٤٩٥٬٠٩٠

 جمالى المطلوبات ا ١٠٬٢٦٢٬٤٣٤  ٨٬٠٩٩٬٩١٨  ٢٥٬٦٥٢٬٩٢٧  ١٬٨٦٤٬٨٢٢  ٤٥٬٨٨٠٬١٠١

 اإلیرادات  ٢١٬٦٦١٬١٢٠  ١٠٬٢١٩٬٣٠١  ١٦٬٢٢٠٬٣٠٧  ٣٬٨٨٨٬٦٨٦  ٥١٬٩٨٩٬٤١٤

)٩٬٠٠٨٬٩٠٧(  ) ٨٬٥٢٥٬٢٣٨(  ) ٣٬٠٦٧٬٧٥٩(  ) ٣٤٬٣٠٤٬١١١ (  (˺˼̀˹˻˻˹̀)  تكلفة اإلیرادات 

 مجمل الربح ٧٬٩٥٨٬٩١٣  ١٬٢١٠٬٣٩٤  ٧٬٦٩٥٬٠٦٩  ٨٢٠٬٩٢٧  ١٧٬٦٨٥٬٣٠٣

 دخل الفترة صافى  ١٬٥١٩٬٠٧٢  ١٣٨٬٠٨٧  ١٬٦٧٩٬٨١٩  ١٨٠٬٤٠٣  ٣٬٥١٧٬٣٨١

          
 م (مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ حدید   خشب   خدمات لوجستیة   أخرى  المجموع 

 اجمالى الموجودات  ٢٤٬١٢٦٬٨٢٣  ٧٬٩٣٦٬٨٠٩  ٣٣٬٥٠٩٬٠٨٤  ١٬٨٩٦٬١٤٩  ٦٧٬٤٦٨٬٨٦٥

 المطلوبات اجمالى  ٧٬٩٤٩٬١٠٢  ٣٬٣١٢٬١٢٦  ٢١٬٥٢٨٬٨١٧  ٣٣١٬٢١٢  ٣٣٬١٢١٬٢٥٧

 م (غیر مدققة) ٢٠٢٠ سبتمبر ٣٠ حدید   خشب   خدمات لوجستیة   أخرى  المجموع 

 اإلیرادات  ٢٠٬٥٦١٬٩٣٧  ٦٬٩٣٢٬٢١١  ١٬٧٠٤٬١٠٦  ٣٬٥٠٣٬٢٠٥  ٣٢٬٧٠١٬٤٥٩

 تكلفة اإلیرادات  ) ١٢٬٩٩٠٬٨٢٩(  ) ٥٬٦٨٦٬٤٧٩(  ) ١٬٣١٥٬٩٤٧(  ) ٢٬٩٣٣٬١٦٧(  ) ٢٢٬٩٢٦٬٤٢٢(

 مجمل الربح ٧٬٥٧١٬١٠٨  ١٬٢٤٥٬٧٣٢  ٣٨٨٬١٥٩  ٥٧٠٬٠٣٨  ٩٬٧٧٥٬٠٣٧

 دخل الفترة  صافى ١٬٤١٣٬٠٧٧  ١٩٠٬٢٠٤  ٥٩٬٩٨١  ١٠٩٬٩٧٩  ١٬٧٧٣٬٢٤١

 

م في إطار خطة  ٢٠٢٠قطاع الخدمات اللوجستیة والذي بدأت الشركة استثماراتھا وعملیاتھا التشغیلیة بھذا القطاع اعتبارا من الربع الثالث من عام  
لعمالئھا ویتمثل قطاع الخدمات اللوجستیة    الشركة وتقدمھاالشركة التوسعیة والتي تستھدف تنویع الخدمات والمنتجات والقطاعات التي تعمل بھا  

 تحدیدا في تقدیم خدمات التخزین والنقل للغیر حیث ترتبط الشركة بعقود طویلة األجل مع عمالئھا لتقدیم ھذه الخدمات. 
فإنھ   إدارتھا  وھیكل  الشركة  أنشطة  لطبیعة  المختلف  تمونظراً  التشغیل  والمطلوبات على قطاعات  الموجودات  بنود  المبیعات  تخصیص  أن  كما  ة 

"القطاعات التشغیلیة" وبالتالي لم یتم اإلفصاح عن   ٨الخارجیة لم تحقق أي من الحدود الكمیة المشار إلیھا في المعیار الدولي للتقریر المالي رقم  
 معلومات القطاعات الجغرافیة. 

 

 قیاس القیمة العادلة  .١٩
أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في تاریخ القیاس. إن القیمة العادلة ھي السعر الذي سیتم استالمھ لبیع  

اء األساس الذي یقوم علیھ تعریف القیمة العادلة ھو االفتراض بأن الشركة مستمرة ولیس ھناك أي نیة أو متطلب لتقلیص حجم عملیاتھا أو إجر 
 معاملة بشروط مجحفة. 

األداة المالیة مدرجة في سوق نشط إذا كانت األسعار المعروضة متاحة بشكل منتظم من تاجر صرافة أو وسیط أو مجموعة صناعیة أو  یتم اعتبار 
عند قیاس القیمة العادلة، تستخدم الشركة بیانات   خدمة تسعیر أو وكالة تنظیمیة، وتمثل تلك األسعار معامالت السوق التي تمت بین أطراف جادین.

الت  الحظتھا في السوق إلى أقصى حد ممكن. یتم تصنیف القیم العادلة إلى مستویات مختلفة في تسلسل ھرمي للقیمة العادلة استنادًا إلى المدخیمكن م
 المستخدمة في أسالیب التقییم على النحو التالي.

 
 
 



 شركة صدر للخدمات اللوجستیة 
 (شركة مصنع الصمعاني للصناعات المعدنیة سابقاً)  

 (شركة مساھمة سعودیة) 
 إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموجزة 

 م  ٢٠٢١ سبتمبر  ٣٠في  ةأشھر المنتھی  رة التسعة لفت 
 )الریاالت السعودیة ب(

 

˺̀ 

 قیاس القیمة العادلة (تتمة) .١٨
 

 سواق النشطة لألصول أو المطلوبات المماثلة التي یمكن الوصول إلیھا في تاریخ القیاس.: األسعار المعروضة (غیر المعدلة) في األ١المستوى 
والتي یمكن مالحظتھا لألصل أو االلتزام، إما مباشرة (أي كأسعار) أو بشكل غیر   ١: المدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  ٢المستوى  

 مباشر (أي مشتقة من األسعار). 
 مدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بیانات السوق التي یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر قابلة للمالحظة). : ٣المستوى 

 القیمة الدفتریة لألدوات المالیة للشركة ھي تقریب معقول للقیمة العادلة. 
 

 رتباطات الرأسمالیة اإلوااللتزامات المحتملة   .٢٠
 

: صفر لایر ٢٠٢٠لایر سعودى مقابل شراء االالت والمعدات (     ١٬٨٢٢٬٥٠٠مبلغ    ٢٠٢١سبتمبر    ٣٠اإلرتباطات  الرأسمالیة  فى  بلغت قیمة  �
 سعودى). 

 

 أحداث الحقة .٢١
 

 والتي قد تتطلب إفصاح أو تعدیل على ھذه القوائم المالیة. فترةتعتقد اإلدارة بعدم وجود أحداث الحقة ھامة منذ نھایة ال
 

 أحداث ھامة   .٢٢
 

x   م بزیادة رأس مال    ٢٠٢١ینایر    ٣ھـ أعلنت الشركة عن توصیة مجلس اإلدارة المنعقد فى  ١٤٤٢جمادى أول    ٢٠م الموافق    ٢٠٢١ینایر    ٤بتاریخ
یة وذلك لتمكین الشركة من تنفیذ خططھا االستراتیجیة والتشغیلیة ودعم ملیون لایر سعودي عن طریق طرح أسھم حقوق أولو  ١٥٠الشركة بمبلغ  

شركة في وقت  التوسع في الخدمات اللوجستیة على أن تكون االحقیة للمساھمین المالكین لألسھم یوم انعقاد الجمعیة العامة غیر العادیة .وقد أعلنت ال
المالیة إلدارة االكتتاب في أسھم حقوق األولویة وفقا لقرار مجلس إدارة الشركة بتاریخ   الحق لذلك عن تعیین المستشار المالي شركة فالكم للخدمات

بتاریخ  م٢٠٢١- ٠١- ١٨ السعودیة عن طریق  تم  م  ٢٠٢١مایو  ٢٠، و  المالیة  السوق  إلى ھیئة  المال  الموافقة على زیادة رأس  تقدیم ملف طلب 
عن   راس مالھا  بزیادةھا على طلب شركة صدر للخدمات االلوجیستیة  قت فاسوق المال موصدرت ھیئة     ٢٠٢١نوفمبر    ٢. بتاریخ  المستشار المالي

 ملیون لایر سعودي. ١٥٠طریق طرح اسھم حقوق اولویة بمبلغ 
 

x   لمصنع بالمنطقة الصناعیة   ٢٠٢١أغسطس    ٣یوم    أعلنت شركة صدر للخدمات اللوجستیة عن شرائھا بالمزاد العلني  ٢٠٢١أكتوبر    ٣بتاریخ
  .ملیون لایر سعودي لتشغیل المصنع بقطاعات الشركة اإلنتاجیة  ٤٫٧٩٢یة بالریاض تابع للھیئة السعودیة للمدن الصناعیة ومناطق التقنیة بقیمة  الثان 

وتم تسجیلھا فى حساب مشروعات تحت التنفیذ ضمن بند الممتلكات     وقد تم تمویل الصفقة عن طریق تسھیالت الشركة مع البنك العربي الوطني
 . واالت والمعدات

 

 األولیة الموجزة  اعتماد القوائم المالیة .٢٣
 

 .)م٢٠٢١ نوفمبر ١٠ الموافق(ھـ ١٤٤٢ أخرربیع ˾ بتاریخ  من قبل مجلس اإلدارةاألولیة الموجزة تم اعتماد القوائم المالیة 
  

 
 
 


