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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية
الموحدة المختصرة األولية
للسادة المساهمين في شركة بن داود القابضة
مقدمة
لقد فحصنا القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية المرفقة في  31مارس 2021م لشركة بن داود القابضة ("الشركة")
وشركاتها التابعة ("المجموعة") المكونة من:
•
•
•
•
•

قائمة المركز المالي الموحد المختصرة كما في  31مارس 2021م؛
القوائم الموحدة المختصرة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2021م؛
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م؛
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م؛ و
اإليضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية.

إن اإل دارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي
(" ) 34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية .إن مسئوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه القوائم
المالية الموحدة المختصرة األولية استنادا إلى فحصنا.
نطاق الفحص
لقد قمنا بالفحص وفقا ً للمعيار الدولي الرتباطات الفحص (" )2410فحص المعلومات المالية األولية ال ُمنفذ من قبل مراجع
الحسابات المستقل للمنشأة" ،المعتمد في المملكة العربية السعودية .ويتكون فحص القوائم المالية األولية من توجيه
استفسارات بشكل أساسي لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية ،وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات
فحص أخرى .ويعد الفحص أقل بشك ٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا للمعايير الدولية للمراجعة
المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،وبالتالي لن تمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي
يمكن التعرف عليها خالل عملية مراجعه .وعليه ،فلن نُبدي رأي مراجعة.
االستنتاج
استنادا ً إلى فحصنا ،لم يلفت انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية المرفقة في 31
مارس 2021م لشركة بن داود القابضة وشركاتها التابعة غير معدة ،من جميع النواحي الجوهرية ،وفقا ً لمعيار المحاسبة
الدولي (" )34التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية.

& KPMG Professional Services, a professional closed joint stock company registered in the Kingdom of Saudi Arabia. With the paid-up capital of (15,000,000) SAR. (Previously known as “KPMG Al Fozan
Partners Certified Public Accountants”) A non-partner member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee. All rights reserved..

كي بي إم جي لالستشارات المهنية شركة مهنية مساهمة مقفلة ،مسجلة في المملكة العربية السعودية ،رأس مالها ( )15,000,000لاير سعودي مدفوع بالكامل ،المسماة سابقا ً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون
قانونيون" .و هي عضو غير شريك في الشبكة العالمية لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمية المحدودة ،شركة انجليزية محدودة بضمان .جميع الحقوق محفوظة
Commerical Registration of the headquarter in Riyadh is 1010425494.

تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية
الموحدة المختصرة األولية
للسادة المساهمين في شركة بن داود القابضة (تابع)
أمر آخر
تم مراجعة وفحص القوائم المالية الموحدة لشركة بن داود القابضة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م والقوائم المالية
المختصرة األولية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م من قبل مراجع حسابات آخر والذي أبدى رأيا ً
واستنتاجا ً غير معدالً بشأنها في تقاريره بتاريخ  28مارس 2021م و  1يونيو  2020على التوالي.
كي بي إم جي لالستشارات المهنية

ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري
رقم الترخيص 454
جدة ،في  9مايو 2021م
الموافق  27رمضان 1442هـ
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شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ بالرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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معلومات الشركة
سجلت بدايةً كشركة ذات مسئولية
شركة بن داود القابضة ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سعوديةُ .
محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4031063470بتاريخ  16شعبان 1432هـ
(الموافق  17يوليو 2011م).
قرر المساهمون في الشركة تغيير الوضع القانوني للشركة من "شركة ذات مسئولية محدودة" إلى "شركة مساهمة
سعودية مقفلة" .أعلنت وزارة التجارة تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة في  16رمضان 1438هـ (الموافق
 11يونيو 2017م) .كانت الشركة األم مملوكة بالكامل لشركاء أغلبية سعوديين وشركاء أقلية من مواطني دول
مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الفترة .خالل سنة 2020م ،تم إدراج أسهم الشركة في السوق المالية السعودية
(تداول) في المملكة العربية السعودية .تكون الطرح العام األولي من بيع اثنين وعشرين مليون وثمانمائة وستين
ألف ( )22.860.000سهم تمثل عشرين بالمائة ( )٪20من رأس المال المصدر للشركة .تم االنتهاء من اإلجراءات
القانونية لتحديث النظام األساسي للشركة وشهادة السجل التجاري في  24مارس 2021م.
يقع المركز المسجل للشركة في العنوان التالي:
شركة بن داود القابضة
طريق المسجد الحرام
حي العزيزية
ص.ب  ،5510مكة 21955
المملكة العربية السعودية
يتمثل الهدف الرئيسي للشركة األم في إدارة شركاتها التابعة وتقديم الدعم الالزم لها .وكذلك يتضمن الهدف من
الشركة األم اقتناء ممتلكات وأصول منقولة مطلوبة ألعمالها واقتناء وتأجير واستخدام حقوق ملكية براءات اختراع
تجارية وصناعية وعالمات تجارية وامتيازات وحقوق أخرى لشركاتها التابعة وغيرها.
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية المرفقة القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة لها،
المشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ ("المجموعة") ،والتي تعمل المجموعة في قطاع تجارة التجزئة بالمواد الغذائية
واللوازم المنزلية ولوازم المخابز والمطاعم.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
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معلومات الشركة (تابع)
تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية المعلومات المالية للشركة األم والشركات التابعة التالية:

االسم

مكان التأسيس

النشاط الرئيسي

شركة أسواق بن داود التجارية
(شركة ذات مسؤولية محدودة)

مكة،
المملكة العربية
السعودية

تجارة التجزئة في المواد
الغذائية واألواني المنزلية.

شركة الدانوب للمواد الغذائية
والكماليات (شركة ذات مسئولية
محدودة)

جدة،
المملكة العربية
السعودية

تجارة التجزئة في المواد
الغذائية واألواني المنزلية.

شركة نجمة الدانوب للمخابز
والتسويق (شركة ذات مسئولية
محدودة)

جدة،
المملكة العربية
السعودية

بيع المخبوزات والمنتجات ذات
الصلة بالجملة إلى محالت
السوبر ماركت التجارية.

الملكية الفعلية ٪
 31مارس  31ديسمبر
2020م
2021م

.2

أساس اإلعداد وبيان االلتزام

1-2

بيان االلتزام

٪100

٪100
٪100

٪100

٪100
٪100

تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية للمجموعة وفقا ً لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى الصادرة عن الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين
ال تتضمن هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة
الكاملة من القوائم المالية السنوية ،وعليه يجب قراءتها جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م .إضافةً لذلك ،إن نتائج األعمال للفترة األولية المنتهية في  31مارس 2021م
ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النتائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج السنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر
2021م.
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أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تابع)

2-2

العرف المحاسبي  /أساس القياس
تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية على أساس التكلفة التاريخية ،باستخدام مبدأ االستحقاق
المحاسبي ومفهوم االستمرارية ،باستثناء مكافآت نهاية الخدمة للموظفين التي استندت إلى احتساب القيمة الحالية
االكتوارية.
يتم عرض هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية باللاير السعودي والذي يمثل أيضا عملة النشاط للشركة
األم .بالنسبة لكل منشأة ،تقوم المجموعة بتحديد العملة الرئيسية ويتم قياس بنود كل منشأة في قوائمها المالية باستخدام
عملة النشاط المحددة.

3-2

أساس توحيد القوائم المالية
تتكون القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  31مارس
 2021م .تتحقق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة ،أو لديها حق في الحصول على عوائد متغيرة من
مشاركتها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل تحكمها في الشركة
المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر فيها ،فقط إذا كان لدى المجموعة:
•
•
•

الســيطرة على الشــركة المســتثمر فيها (أي ،الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة الحالية على توجيه األنشــطة
ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)
األحقية ،أو حقوق الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها
القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها

وعموما ،هناك افتراض بأن أغلبية حق التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى
المجموعة حصة أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في
االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها ،بما في
ذلك:
•
•
•

الترتيب (الترتيبات) التعاقدية مع أصحاب حق التصويت األخرين في الشركة المستثمر فيها؛
الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى
حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتمل

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير
إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة
السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة .يتم إدراج الموجودات
والمطلوبات واإليرادات والمصروفات للشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو بيعها خالل الفترة في القوائم
المالية الموحدة المختصرة األولية من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة
التابعة.
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أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تابع)

3-2

أساس توحيد القوائم المالية (تابع)
يعود الدخل وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة األم للمجموعة وإلى الحصص غير
المسيطرة ،حتى لو نتج عن ذلك وجود عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة .يتم إجراء تعديالت ،متى ما لزم
ذلك ،على القوائم المالية للشركات التابعة لتضبط سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة .يتم
استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة
بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
ويتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة تابعة ،دون فقدان السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية .عندما تفقد
المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم باستبعاد الموجودات (بما فيها الشهرة) والمطلوبات والحصة غير
المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن فقدان السيطرة في قائمة
الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة األولية .ويتم إثبات أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
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األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
عند إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصـــرة األولية ،قامت اإلدارة باســـتخدام أحكام وتقديرات وافتراضـــات
تؤثر في تطبيق الشـــــركـة للســــيـاســـــات المحـاســـــبيـة والمبـالغ المبلغ عنهـا للموجودات والمطلوبـات واإليرادات
والمصروفات .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
وتتم مراجعة التقديرات واالفتراضــات ذات الصــلة بشــكل مســتمر .يتم إثبات مراجعات التقديرات المحاســبية بأثر
مستقبلي.
كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السـياسـات المحاسـبية للشـركة والمصـادر الرئيسـية للتقديرات
غير المؤكدة هي نفســها تلك الموضــحة في القوائم المالية الســنوية الموحدة للمجموعة كما في وللســنة المنتهية في
 31ديســمبر 2020م .ومع ذلك ،كما هو موضــح في اإليضــاح  ،16قامت اإلدارة بمراجعة المصــادر الرئيســية
لتقديرات عدم التأكد التي تم اإلفصــــاح عنها في القوائم المالية الســــنوية الموحدة مقابل تراجع جائحة كوفيد 19 -
وتعتقد أن جميع المصــادر األخرى لعدم التأكد من التقديرات مماثلة لتلك التي تم اإلفصــاح عنها في القوائم المالية
الموحدة الســنوية .ســتســتمر اإلدارة في مراقبة الوضــع وســتنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير
المستقبلية.

.3

السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية تتفق مع تلك
المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020م.
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شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
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موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار

 1-4موجودات حق االستخدام
فيما يلي بيان التسوية والقيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام:

الرصيد كما في  1يناير 2021م (مراجعة)
إضافات
تعديالت عقود إيجار
استبعادات
استهالك الفترة
الرصيد كما في  31مارس 2021م (غير مراجعة)

لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس
2021م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

2.306.480.633
64.833.555
()5.330.728
-()68.040.945
2.297.942.515

2.356.831.705
237.189.783
52.565.032
()70.990.953
()269.114.934
2.306.480.633

 2-4مطلوبات عقود اإليجار
فيما يلي حركة مطلوبات عقود اإليجار خالل الفترة:
لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في
 31مارس
2021م
(غير مراجعة)

للسنة المنتهية في
 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

مطلوبات عقود اإليجار في بداية الفترة  /السنة
إضافات إلى مطلوبات عقود اإليجار
الزيادة في مطلوبات عقود اإليجار بسبب التكلفة التمويلية
عقد في عقد إيجار*
خروج مطلوبات عقود إيجار من الخدمة
امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد 19 -
مدفوعات عقود إيجار خالل الفترة  /السنة

2.525.267.264
64.121.305
22.725.758
()5.330.728
--()87.046.579

2.518.438.495
229.784.928
96.329.767
52.565.032
()75.653.190
()27.598.291
()268.599.477

مطلوبات عقود اإليجار في نهاية الفترة  /السنة

2.519.737.020

2.525.267.264

يخصم :الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار

278.414.801

260.064.477

الجزء غير المتداول من مطلوبات عقود اإليجار

2.241.322.219

2.265.202.787

طبقت المجموعة الوسـائل العملية لجميع امتيازات اإليجار التي تفي بالشـروط المنصـوص عليها في تعديل المعيار
الدولي للتقرير المالي  16الصــــادر في مايو 2020م .قامت المجموعة بإدراج مبلغ ال شــــيء في قائمة الربح أو
الخســـارة الموحدة المختصـــرة لفترة الثالثة أشـــهر المنتهية في  31مارس 2021م كتغييرات في مدفوعات عقود
اإليجار (للســــنة المنتهية في  31ديســــمبر 2020م 27.5 :مليون لاير ســــعودي) .تم احتســــاب هذا التغيير في
مدفوعات اإليجار كمصــــروف إيجار متغير بالســــالب وتم عمل مقاصــــة مع تكلفة التمويل على التزامات عقود
اإليجار المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة األولية.
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شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
.5

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة
تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا والمديرين والشركات الخاضعة للسيطرة بشكل مباشر
أو غير مباشر أو التي تتأثر بالمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي اإلدارة العليا .تدخل المجموعة في
معامالت مختلفة مع األطراف ذات العالقة .يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.

1-5

معامالت األطراف ذات العالقة
فيما يلي القيمة اإلجمالية لمعامالت األطراف ذات العالقة:

نوع الطرف ذي
العالقة
شركات شقيقة

مبالغ المعامالت خالل فترة الثالثة
أشهر المنتهية
 31مارس
 31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

طبيعة المعاملة
شراء بضائع
دفعات إيجار (أصل المبلغ والتكلفة التمويلية)
إيجارات محملة على شركات شقيقة
بضائع محولة إلى شركات شقيقة
أتعاب خدمات مقدمة محملة على شركات شقيقة
عمولة مبيعات عبر اإلنترنت تتحملها شركة شقيقة

7.377.853
39.777.550
731.965
493.831
510.004
1.568.445

13.912.953
17.301.025
289.550
331.080
500.000
1.916.526

كما في  31مارس 2021م ،تتضــمن مطلوبات عقود اإليجار كما هو مفصــح عنه في اإليضــاح  4مبلغ 360.4
مليون لاير ســــعودي ( 31ديســــمبر 2020م 396.8 :مليون لاير ســــعودي) تتعلق بترتيبات عقود إيجار وقعتها
المجموعة مع األطراف ذات العالقة بها.
2-5

أرصدة األطراف ذات العالقة
القيمة اإلجمالية ألرصدة األطراف ذات العالقة القائمة هي كما يلي:

االسم

العالقة

رصيد اإلقفال
 31ديسمبر
 31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

المستحق من أطراف ذات عالقة:
شركة بن داود التجارية

شركة شقيقة
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274.193

--

شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
.5

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تابع)

2-5

أرصدة األطراف ذات العالقة (تابع)
القيمة اإلجمالية ألرصدة األطراف ذات العالقة القائمة هي كما يلي:

االسم

العالقة

شركة صفا المحدودة لألدوات المنزلية

شركة شقيقة

مؤسسة جميرة للتسويق (دلسي)  -فرع
مؤسسة عبد الخالق بن داود

شركة شقيقة

مؤسسة جميرة للتسويق (ألعاب)  -فرع
مؤسسة عبد الخالق بن داود

شركة شقيقة

المستحق إلى أطراف ذات عالقة

مؤسسة اترا للتجارة  -فرع مؤسسة عبد
الخالق بن داود
شركة التطبيقات الدولية المحدودة
مؤسسة هابي تايم لألطفال  -فرع
مؤسسة عبد الخالق بن داود

3-5

شركة شقيقة
شركة شقيقة
شركة شقيقة

رصيد اإلقفال
 31ديسمبر
 31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة) (غير مراجعة)
6.086.795
2.424.267
1.281.120
358.376
1.860.952
634.028
12.645.538

8.029.340
1.338.730
939.870
3.119.353
3.503.315
-16.930.608

مكافآت موظفي اإلدارة العليا
فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا:
المعامالت لفترة الثالثة أشهر المنتهية
في  31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)

طبيعة المعاملة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

388.000

437.000

رواتب ومنافع قصيرة األجل أخرى
منافع لإلدارة ما بعد التوظيف

12.550.987
501.528

7.166.113
481.966

كما في  31مارس 2021م ،كان المبلغ القائم المســـتحق لكبار موظفي اإلدارة العليا هو  5.4مليون لاير ســـعودي
( 31ديسمبر 2020م 0.7 :مليون لاير سعودي).
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شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
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رأس المال
كما في  31مارس 2021م ،يتكون رأس مال الشركة األم من  1.14مليار لاير سهم تمثل  114.3مليون لاير
سعودي قيمة كل سهم  10لاير سعودي ( 31ديسمبر 2020م 1.14 :مليار لاير سعودي يتكون من  114.3مليون
حصة ،قيمة كل منها  10لاير سعودي).

.7

االحتياطي النظامي
وفقا ً لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،يتعين على الشركة سنويا تحويل ٪10
من صافي دخل السنة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي  ٪30من رأس مالها.
يعتبر االحتيـاطي النظـامي في القوائم المـاليـة الموحـدة المختصـــــرة األوليـة هو االحتيـاطي النظـامي للشـــــركـة .هـذا
االحتياطي حاليا ً غير متاح للتوزيع على مساهمي الشركة.

.8

الزكاة
حصلت الشركة األم على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على التقديم الموحد لإلقرار الزكوي
بد ًء من سنة 2016م وما بعدها .وبالتالي تم تقييم الربط الزكوي على أساس موحد اعتبارا من 2016م.
فيما يلي حركة مخصص الزكاة خالل الفترة  /السنة:
 31مارس
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المحمل للفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة/السنة

17.373.033
2.637.985
--

15.565.314
15.182.483
()13.374.764

في نهاية الفترة  /السنة

20.011.018

17.373.033

قدمت الشركات التابعة مع الشركة األم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى السنة المنتهية في  31ديسمبر
2015م .واعتبارا ً من  2016م وما بعدها بدأت الشركة األم في تقديم إقرارات زكوية موحدة عن جميع الشركات
التابعة التي تمتلكها بالكامل .وتم تقديم اإلقرار الزكوي الموحد مع جميع المعلومات المطلوبة لكل الشركات التابعة
المملوكة بالكامل عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر من 2016م حتى 2020م .حصلت الشركة األم على شهادة
زكاة حتى  31ديسمبر 2020م.
ليس هناك تغير في الوضع الزكوي المفصح عنه في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة المنتهية في  31ديسمبر
2020م.
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شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
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ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة
تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة من الدخل من العمليات على أساس الدخل العائد للمساهمين العاديين
والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة.
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس
2020م
2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
126.258.877

ربح الفترة

62.114.527

عدد األسهم العادية

114.300.000 114.300.000

متوسط عدد األسهم العادية المرجح لربحية السهم األساسية والمخفضة 114.300.000 114.300.000
0,54

ربحية السهم  -األساسية والمخفضة

1,10

لم يكن هناك أي عنصر تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
.10

االرتباطات وااللتزامات المحتملة
لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة الستيراد بضائع بمبلغ  5.1مليون لاير سعودي كما في  31مارس 2021م
( 31ديسمبر 2020م 9.78 :مليون لاير سعودي) وخطابات ضمان قائمة بمبلغ  6.8مليون لاير سعودي كما في
 31مارس 2021م ( 31ديسمبر 2020م 1.8 :مليون لاير سعودي).
كما في  31مارس 2021م ،لدى المجموعة التزامات رأسمالية مستقبلية بمبلغ  6.5مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر
2020م :ال شيء) .عالوة على ذلك ،لدى المجموعة التزامات إيجار سنوية تبلغ  6.6مليون لاير سعودي كما في
 31مارس 2021م ( 31ديسمبر 2020م 6.5 :مليون لاير سعودي) تتعلق بإيجارات فروع.
قدمت الشركة األم وشركتها التابعة ــ شركة أسواق بن داود التجارية (شركة ذات مسئولية محدودة) وشركة الدانوب
للمواد الغذائية والكماليات (شركة ذات مسئولية محدودة) وشركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق (شركة ذات
مسئولية محدودة) ضمانات شركة بمبلغ  453.5مليون لاير سعودي كما في  31مارس 2021م ( 31ديسمبر
2020م 453.5 :مليون لاير سعودي) إلى بنوك محلية تتعلق بتسهيالت بنكية تم الحصول عليها داخل المجموعة.

.11

المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة فقط في قطاع التجزئة لتجارة البضائع االستهالكية وتعمل في نطاق المملكة العربية السعودية فقط.
يجب على المجموعة تحديد وعرض قطاعاتها التشغيلية بنا ًء على الكيفية التي تنظم فيها معلوماتها المالية وتعرضها
على صانع القرار الرئيسي للعمليات .تم تحديد صانع القرار الرئيسي للعمليات على أنه مجلس اإلدارة حيث يقوم
المجلس باتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة وهو المسئول عن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
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شركة بن داود القابضة
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية (غير مراجعة)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2021م
(المبالغ باللاير السعودي)
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المعلومات القطاعية (تابع)
يقوم المجلس بمراجعة التقارير الداخلية األساسية وخاصةً حسابات اإلدارة مع التركيز على أداء المجموعة ككل.
يتم توجيه جميع العناصر على ضوء أعمال التجزئة للمبيعات في المناطق التي تتمتع بذات الخصائص االقتصادية.
يتم التركيز من خالل جميع القرارات التشغيلية على األداء والنمو لفروع التجزئة وقدرة األعمال التجارية على
مواكبة متطلبات المتاجر.
أخذت المجموعة في االعتبار المبادئ األساسية في المعيار الدولي للتقرير المالي (" )8قطاعات التشغيل" وهيكل
إعداد التقارير الداخلية وهيكل اإلدارة وهيكل العمليات التشغيلية .واستنتج مجلس اإلدارة على ضوء ذلك بأن
المجموعة تعمل في قطاع واحد وهو قطاع التجزئة.
يتم قياس األداء من قبل مجلس اإلدارة على أساس الربح المحقق قبل الزكاة كما جاء في حسابات اإلدارة .تعتقد
اإلدارة بأن مثل هذا القياس يعتبر األنسب من حيث تقييم نتائج المجموعة .كما أن موجودات ومطلوبات القطاع لم
يتم تضمينها في تقارير اإلدارة الداخلية أو تقديمها بشكل منتظم إلى اإلدارة.
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األدوات المالية  -القيم العادلة
التصنيف المحاسبي والقيم العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يتم استالمه مقابل بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة نظامية بين المشاركين
في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسية أو ،في ظل غياب السوق الرئيسية ،في السوق األكثر منفعة المتاحة
أمام المجموعة في ذلك التاريخ.
تعتبر األداة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت أسعار التداول جاهزة ومتاحة بانتظام من وسيط تداول ،تاجر أو
سمسار أو شركة صناعية أو خدمة تسعير أو هيئة نظامية ،وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة على
أساس تجاري.
إذا كان سوق األداة المالية غير نشط ،تقوم المجموعة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم ويعتمد أسلوب
التقييم المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى أقل ما يمكن من التقديرات الخاصة بالشركة .يضم
أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي قد يأخذها المشتركون في السوق في االعتبار عند تحديد األسعار.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ما ،تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان .يتم
تصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في
أساليب التقييم كما يلي:
المستوى  : 1أسعار التداول (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة التي يمكن
الوصول إليها في تاريخ القياس.
المستوى  :2المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  1القابلة للمالحظة لألصل أو االلتزام،
سوا ًء بصورة مباشرة (أي كأسعار) أو غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار).
المستوى  :3المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة (المدخالت غير
القابلة للمالحظة).
إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي
للقيمة العادلة ،فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقياس ككل.
كما في  31مارس 2021م و  31ديسمبر 2020م ،تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة على أنها
مقاربة لقيمها الدفترية.
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إدارة المخاطر المالية
تتعرض المجموعة لعدة مخاطر مالية تشـــمل مخاطر الســـوق ومخاطر االئتمان ومخاطر الســـيولة .يركز برنامج
إدارة المخاطر على إدارة السـيولة القوية ومراقبة متغيرات السـوق المتنوعة ذات الصـلة ،وبالتالي السـعي باسـتمرار
إلى تقليص التأثيرات العكسية المحتملة على األداء المالي للمجموعة.
إطار إدارة المخاطر
يتحمل مجلس إدارة الشـركة كامل المسـؤولية عن تأسـيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشـراف عليه .قام مجلس
اإلدارة بإنشـاء لجنة إلدارة المخاطر مسـؤولة عن تطوير ومراقبة سـياسـات إدارة المخاطر للمجموعة .وترفع اللجنة
تقاريرها بصورة منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها.
تم وضــع ســياســة إدارة المخاطر لدى المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر التي واجهتها المجموعة من أجل وضــع
حدود مخاطر مالئمة وضــوابط ومراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود .يتم مراجعة ســياســات ونظام إدارة المخاطر
بشــــكـل منتظم لعكس التغيرات التي تطرأ في الســـــوق ونشـــــاط المجموعـة .تهـدف المجموعـة ،من خالل معـايير
وإجراءات التـدريـب واإلدارة ،إلى الحفـاظ على بيئـة رقـابـة منضـــــبطـة وبنـاءة يتفهم فيهـا جميع الموظفين أدوارهم
والتزاماتهم.
تشـرف لجنة المراجعة بالشـركة على كيفية مراقبة اإلدارة لالمتثال لسـياسـات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة
وتقوم بمراجعـة مـدى مالئمـة إطـار إدارة المخـاطر فيمـا يتعلق بـالمخـاطر التي واجهتهـا المجموعـة .وتتولى المراجعـة
الداخلية مساعدة لجنة المراجعة في أداء دورها .وتقوم المراجعة الداخلية بكل من المراجعة سواء العادية أو إعالن
استعراض خاص لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر ،والنتائج التي يتم التقرير عنها للجنة المراجعة.
مخاطر االئتمان
مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يتسـبب في خسـائر مالية
للطرف اآلخر .ليس لــدى المجموعــة تركيز جوهري لمخــاطر االئتمــان .فيمــا يلي تعرض المجموعــة لمخــاطر
االئتمان على أرصــــدتها لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمســــتحق من أطراف ذات
عالقة:
 31ديسمبر
 31مارس
2020م
2021م
(مراجعة)
(غير مراجعة)
نقد لدى البنوك
ذمم مدينة تجارية وأخرى
المستحق من أطراف ذات عالقة
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381.290.923
355.120.260
274.193

222.634.724
332.612.616
--

736.685.376

555.247.340
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السيولة
مخاطر الســيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصــعوبات في الحصــول على التمويل الالزم للوفاء
بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية .قد تنشـأ مخاطر السـيولة نتيجة عدم القدرة على بيع أصـل مالي ما بسـرعة
وبقيمـة تقـارب قيمتـه العـادلة .تدار مخـاطر الســـــيولة من خالل المراقبـة المنتظمـة للتـأكد من توفر الســـــيولة الكـافية
للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة.
يتمثل نهج المجموعة في إدارة الســيولة في ضــمان أنها ســيكون لديها دائما ،قدر اإلمكان ،الســيولة الكافية للوفاء
بالتزاماتها عند اســـتحقاقها ،تحت الظروف العادية واالضـــطرارية ،دون تكبد خســـائر غير مقبولة أو المخاطرة
بســــمعة المجموعة .لهذا الغرض ،حافظت المجموعة على خطوط ائتمان مع بنوك تجارية مختلفة لتلبية متطلبات
الســيولة لديها .كما في  31مارس 2021م ،لدى الشــركة تســهيالت بنكية غير مســتغلة تبلغ  415.4مليون لاير
ســعودي ( 31ديســمبر 2020م 426.8 :مليون لاير ســعودي) إلدارة متطلبات الســيولة متوســطة األجل وطويلة
األجل.

التعرض لمخاطر السيولة
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية المتبقية للمطلوبات المالية في تاريخ التقرير.

 31مارس 2021م
ذمم دائنة تجارية
ومستحقات ومطلوبات
أخرى
مطلوبات عقود إيجار
المستحق إلى أطراف
ذات عالقة

القيمة الدفترية

التدفقات النقدية التعاقدية
خالل سنة إلى
أكثر من خمس سنوات
خمس سنوات

أقل من سنة واحدة

اإلجمالي

797.844.277

797.844.277

--

--

797.844.277

2.519.737.020

332.397.711

1.362.792.260

1.420.993.975

3.116.183.945

12.645.538

12.645.538

--

--

12.645.538

3.330.226.835

1.142.887.526

1.362.792.260

1.420.993.975

3.926.673.760

 31ديسمبر 2020م
ذمم دائنة تجارية
ومستحقات ومطلوبات
أخرى
مطلوبات عقود إيجار
المستحق إلى أطراف
ذات عالقة

756.207.298

756.207.298

--

--

756.207.298

2.525.267.264

329.768.266

1.405.605.396

1.398.456.474

3.133.830.136

16.930.608

16.930.608

--

--

16.930.608

3.298.405.170

1.102.906.172

1.405.605.396

1.398.456.474

3.906.968.042

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السـوق في أن تؤثر التغيرات في أسـعار السـوق ،مثل تأثير أسـعار صـرف العمالت األجنبية ،على
إجمالي دخل المجموعة أو قيمة أدواتها المالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السـوق هو إدارة التعرضـات لمخاطر
السوق والتحكم فيها ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السوق (تابع)
تتكون مخاطر الســوق من ثالثة أنواع من المخاطر :مخاطر ســعر العمولة ومخاطر العمالت ومخاطر األســعار
األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم وأسعار السلع .المجموعة ليست معرضة لمخاطر أسعار أخرى.

مخاطر أسعار العموالت
مخاطر أســعار العموالت هي التعرض لمخاطر متنوعة بتأثير التغيرات في أســعار العموالت الســائدة في الســوق
على المركز المـالي والتـدفقـات النقـديـة للمجموعـة .تقوم المجموعـة بـإدارة مخـاطر أســـــعـار العمولـة عن طريق
المراقبـة المنتظمـة ألســــعـار العمولـة ألدواتهـا المـاليـة المحملـة بعمولـة .ال توجـد موجودات ومطلوبـات مـاليـة تحمـل
عموالت في تاريخ التقرير وبالتالي ال توجد حساسية لسعر العمولة كما في نهاية السنة.

مخاطر العمالت األجنبية
مخـاطر العمالت األجنبيـة هي المخـاطر المتمثلـة في أن القيمـة العـادلـة أو التـدفقـات النقـديـة للتعرض للمخـاطر
سـتتذبذب بسـبب التغيرات في أسـعار صـرف العمالت األجنبية .تتعرض المجموعة لتقلب أسـعار صـرف العمالت
األجنبيـة خالل الممـارســـــة العـاديـة ألعمـالهـا التجـاريـة .لم تقم المجموعـة بمعـامالت جوهريـة بعمالت غير اللاير
والمستحقات مبلغ  11.17مليون لاير سـعودي
ـ
السـعودي واليورو والدوالر األمريكي .تشـمل الذمم التجارية الدائنة
( 31ديســمبر 2020م 7.32 :مليون لاير ســعودي) مســتحق باليورو .ونظرا الرتباط اللاير الســعودي بالدوالر
األمريكي ،فإن األرصدة بالعمالت األجنبية ال تمثل مخاطر عمالت أجنبية كبيرة.
.14

إدارة رأس المال
تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضـمان قدرة المجموعة على االسـتمرار بمبدأ مفهوم االسـتمرارية لكي
تتمكن من االســتمرار في توفير عوائد للمســاهمين ومنافع ألصــحاب المصــلحة اآلخرين ،وللحفاظ على رأس مال
أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صــــافي الموجودات وإجراء التعديالت عليه
في ضـوء التغيرات في الظروف االقتصـادية .وللمحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال ،يجوز للمجموعة تعديل
مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمســاهمين أو قد تقوم بإصــدار أســ هم جديدة .كما تقوم المجموعة أيضــا بمراقبة
رأس المال باســتخدام نســبة المديونية ،وهو صــافي الديون ،القروض المحملة بالفوائد والســلف بما في ذلك تكاليف
التمويل ،الذمم الدائنة التجارية واألرصــــدة الدائنة األخرى بعد خصــــم النقد واألرصــــدة البنكية .فيما يلي نســــبة
المديونية كما في  31مارس 2021م و  31ديسمبر 2020م:
 31مارس
2021م
(غير مراجعة)

 31ديسمبر
2020م
(مراجعة)

إجمالي المطلوبات
يخصم :النقد وما في حكمه

3.462.552.341
()396.584.847
3.065.967.494

3.456.710.079
()232.197.724
3.224.512.355

إجمالي حقوق الملكية

1.375.054.369

1.312.939.842

نسبة صافي الدين المعدل إلى حقوق الملكية

2,23

2,46

صافي الدين المعدل
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التعديالت على المعايير والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد
التعديالت على المعايير
لم تصدر معايير جديدة ،إال أن تطبيق التعديالت التالية على المعايير الحالية ليس له أي تأثير جوهري على القوائم
المالية الموحدة للمجموعة في الفترة الحالية أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال يكون لها تأثير كبير في الفترات
المستقبلية:
 امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد ( 19 -التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )16 تصحيح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة  -المرحلة ( 2التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  9ومعيارالمحاسبة الدولي  39والمعيار الدولي للتقرير المالي  ،7والمعيار الدولي للتقرير المالي  4والمعيار الدولي
للتقرير المالي )16؛
المعايير واإلعالنات الصادرة ولم تصبح سارية المفعول بعد
يســري عدد من التصــريحات الجديدة للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2022م مع الســماح بالتطبيق
المبكر ،إال أن المجموعـة لم تقم بـالتطبيق المبكر للمعـايير الجـديـدة أو المعـدلـة في إعـداد هـذه القوائم المـاليـة الموحـدة
المختصرة.
-

.16

عقود غير مجدية  -تكلفة إنجاز عقد (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )37
التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير المالي  -دورة 2018م – 2020م
الممتلكات واآلالت والمعدات :متحصالت قبل االستخدام المحدد (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )16
إشارة إلى إطار المفاهيم (التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي)3
تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (التعديالت على معيار المحاسبة الدولي )1
بيع أو مساهمة الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو المشروع المشترك (التعديالت على المعيار
الدولي للتقرير المالي  10ومعيار المحاسبة الدولي .)28

تأثير فيروس كوفيد 19 -
منذ مطلع سـنة 2020م ،انتشـرت جائحة فيروس كورونا (كوفيد  )19 -عالميًا عبر مناطق جغرافية مختلفة بما في
ذلك المملكة العربية السـعودية ،مما تسـبب في تعطيل األعمال وتباطؤ األنشـطة االقتصـادية بشـكل عام نتيجة قيود
الســـفر ومتطلبات التباعد االجتماعي .شـــهدت المجموعة والصـــناعة بشـــكل عام عمليات شـــراء بالجملة من قبل
المستهلكين خالل فترة اإلغالق في عام 2020م مما أدى إلى نمو كبير في اإليرادات.
بالرغم من أنه من الصـعب التنبؤ بالمدى الكامل ومدة التأثيرات التجارية واالقتصـادية ،فقد درسـت إدارة المجموعة
اعتبارا من تاريخ إصـــدار هذه
التأثيرات المحتملة لجائحة كوفيد  19 -على عمليات المجموعة وخلصـــت إلى أنه
ً
القوائم المالية المختصـــرة األولية ،وال توجد تغييرات كبيرة في األحكام والتقديرات الرئيســـية .وتراقب المجموعة
الســيناريوهات دائمة التطور ،وســوف ينعكس أي تغيير في األحكام والتقديرات الرئيســية كجزء من نتائج التشــغيل
والتدفقات النقدية لفترات إعداد التقارير المستقبلية.
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الموافقة على القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية
تمت الموافقة على هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة األولية من قبل مجلس اإلدارة في  9مايو 2021م الموافق
 27رمضان 1442هـ.
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