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الح مراجع  عتقرير  المستقل  المالية سابات  القوائم  ن فحص 
 األولية الموحدة المختصرة 

 للسادة مساهمي شركة بن داود القابضة

   مقدمة 

م شركة بن داود القابضة )"الشركة"(  2021سبتمبر    30المالية األولية الموحدة المختصرة المرفقة في  لقد فحصنا القوائم  
 ن:وشركاتها التابعة )"المجموعة"( المكونة م

 

 م؛ 2021سبتمبر  30قائمة المركز المالي الموحد المختصرة كما في  •

  30المختصرة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة   •
 م؛ 2021سبتمبر 

 م؛ 2021سبتمبر  30في  ةالتسعة أشهر المنتهي ةقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة لفتر •

 م؛ و 2021سبتمبر  30قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  •

 اإليضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة. •
 

ً إن اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة   لمعيار المحاسبة الدولي    وفقا
حول هذه القوائم المالية    تنتاج إس"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي إبداء    34

 إلى فحصنا.  األولية الموحدة المختصرة استناداً 

 نطاق الفحص 

ً  بالفحص قمنا لقد معلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع ( "فحص ال2410الفحص ) للمعيار الدولي الرتباطات وفقا
المعتمد للمنشأة"،  المستقل  توجيه   العربية المملكة  في الحسابات  من  األولية  المالية  القوائم  فحص  ويتكون  السعودية. 

المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات تحليلية و المسؤولين عن األمور  إجراءات  استفسارات بشكل أساسي لألشخاص 
 ً لدولية للمراجعة  للمعايير ا  فحص أخرى. ويعد الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها طبقا

المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإنه ال يمكننا الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي  
 عملية مراجعه. وعليه، فإننا لن نبدي رأي مراجعة. يمكن التعرف عليها خالل 

 االستنتاج

المرفقة في    استناداً  المختصرة  الموحدة  المالية األولية  القوائم  انتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن  لم يلفت    30إلى فحصنا، 
ً ية،  م لشركة بن داود القابضة وشركاتها التابعة غير معدة، من جميع النواحي الجوهر2021سبتمبر   لمعيار المحاسبة    وفقا
 مد في المملكة العربية السعودية. ( "التقرير المالي األولي" المعت34الدولي )
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المالية  القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  مراجع  تقرير 
 األولية الموحدة المختصرة 

داود القابضة )تابع( للسادة مساهمي شركة بن 

أمر آخر

لمالية ا  م ئوالقا  صفحم و2020  ريسمبد   31  في  لمنتهيةا  للسنة  لقابضةداود ا  نب  كة رلش  دةحولما  لماليةا   مئوالقا  جعةرام  مت
  ذي لوا  رخآ  تحسابا  جعرام  لقب  ن مم  2020  رسبتمب   30في  نلمنتهيتيا  رشهأ  لتسعةوا  لثالثة ا  تيرلفت  رةلمختصا  ليةوألا
ً رأ دىبأ ً وا يا  . ليوالتا  علىم  2020 رفمبون 9م و 2021 رسما  28  يخر بتا رهير تق في مابشأنه نليدمع رغي ستنتاجا

كي بي إم جي لالستشارات المهنيةعن 

ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ناصر أحمد الشطيري 

 454رقم الترخيص 

 م2021نوفمبر  9جدة، في 
هـ1443ربيع الثاني  4الموافق 
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 معلومات الشركة .1
 

كشركة ذات مسئولية   األم"( هي شركة مساهمة سعودية. ُسجلت بدايةً شركة بن داود القابضة )"الشركة" أو "الشركة  
هـ  1432شعبان    16بتاريخ    4031063470محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  

 م(.  2011يوليو  17)الموافق 
 

ودة" إلى "شركة مساهمة ع القانوني للشركة من "شركة ذات مسئولية محدفي الشركة تغيير الوض  الشركاءقرر  
هـ )الموافق  1438رمضان    16وزارة التجارة تحول الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة في    سعودية مقفلة". أعلنت

ول  م(. كانت الشركة األم مملوكة بالكامل لشركاء أغلبية سعوديين وشركاء أقلية من مواطني د2017يونيو    11
السوق المالية السعودية    م، تم إدراج أسهم الشركة في2020ة. خالل سنة  مجلس التعاون الخليجي كما في نهاية الفتر

)تداول( في المملكة العربية السعودية. تكون الطرح العام األولي من بيع اثنين وعشرين مليون وثمانمائة وستين 
ن اإلجراءات من رأس المال المصدر للشركة. تم االنتهاء م  ٪(20( سهم تمثل عشرين بالمائة )22.860.000ألف )

 م. 2021مارس  24ي للشركة وشهادة السجل التجاري في القانونية لتحديث النظام األساس
 

 يقع المركز المسجل للشركة في العنوان التالي: 
 

 شركة بن داود القابضة 
 طريق المسجد الحرام 

 حي العزيزية  
 21955، مكة  5510ص.ب 

 المملكة العربية السعودية 
 

ركاتها التابعة وتقديم الدعم الالزم لها. وكذلك يتضمن الهدف من  لشركة األم في إدارة ش يتمثل الهدف الرئيسي ل
الشركة األم اقتناء ممتلكات وأصول منقولة مطلوبة ألعمالها واقتناء وتأجير واستخدام حقوق ملكية براءات اختراع  

 غيرها.تجارية وامتيازات وحقوق أخرى لشركاتها التابعة و تجارية وصناعية وعالمات
 

لها،  التابعة  المالية للشركة األم والشركات  القوائم  المرفقة  الموحدة المختصرة  المالية األولية  القوائم  تتضمن هذه 
واد الغذائية  المشار إليها مجتمعة فيما بعد بـ )"المجموعة"(، والتي تعمل المجموعة في قطاع تجارة التجزئة بالم

 المطاعم. واللوازم المنزلية ولوازم المخابر و
 

 تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة المعلومات المالية للشركة األم والشركات التابعة التالية: 
 

 الملكية الفعلية ٪   النشاط الرئيسي  التأسيس  مكان االسم 
سبتمبر  30 

 م 2021
ديسمبر  31

 م 2020
   

شركة أسواق بن داود التجارية  
 محدودة()شركة ذات مسؤولية 

 مكة،
 السعودية

تجارة التجزئة في المواد الغذائية 
 واألواني المنزلية.

 
100٪ 

 
100 ٪ 

     
شركة الدانوب للمواد الغذائية  

والكماليات )شركة ذات مسئولية  
 محدودة( 

 
 جدة، في 
 السعودية

 
الغذائية تجارة التجزئة في المواد 

 واألواني المنزلية.

 
 
100٪ 

 
 
100 ٪ 

     
الدانوب للمخابز  نجمة شركة 

والتسويق )شركة ذات مسئولية  
 محدودة( 

 جدة، في 
 السعودية

بيع المخبوزات والمنتجات ذات 
الصلة بالجملة إلى محالت السوبر 

 ماركت التجارية.

 
100٪ 

 
100 ٪ 
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 أسس اإلعداد وبيان االلتزام  .2

 
 بيان االلتزام  2-1
 

ً لمختصرة للمجموعة  تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة ا ( "التقرير المالي 34لمعيار المحاسبة الدولي )  وفقا
السعودية   الهيئة  عن  الصادرة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمد  األولي" 

 للمراجعين والمحاسبين
 

المعلوماتال تتضم المختصرة جميع  المالية األولية الموحدة  واالفصاحات المطلوبة في المجموعة    ن هذه القوائم 
لسنوية، وعليه يجب قراءتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة  الكاملة من القوائم المالية ا 

ة سنوية موحدة"(. إضافةً لذلك، إن نتائج األعمال للفترة  م )"آخر قوائم مالي2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في  
ائج التي يمكن أن تكون عليها نتائج  م ال تعتبر بالضرورة مؤشرا على النت2021سبتمبر    30المنتهية في    األولية

 م. 2021ديسمبر   31السنة المالية التي تنتهي في 
 

 العرف المحاسبي / أسس القياس 2-2
 

القوائم   هذه  إعداد  التاريخية،  تم  التكلفة  أساس  على  المختصرة  الموحدة  األولية  االستحقاق المالية  مبدأ  باستخدام 
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين التي استندت إلى احتساب القيمة الحالية    المحاسبي ومفهوم االستمرارية، باستثناء

 االكتوارية.
 

باللاير السعودي والذي يمثل أيضا عملة النشاط للشركة  يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  
بنود كل منشأة في قوائمها المالية باستخدام    سبة لكل منشأة، تقوم المجموعة بتحديد العملة الرئيسية ويتم قياساألم. بالن

 عملة النشاط المحددة.  
 

 أساس توحيد القوائم المالية 2-3
 

سبتمبر    30ا في  الموحدة المختصرة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كمتتكون القوائم المالية األولية  
ل2021 أو  معرضة،  المجموعة  تكون  عندما  السيطرة  تتحقق  من م.  متغيرة  عوائد  على  الحصول  في  حق  ديها 

ت من خالل  العوائد  تلك  على  التأثير  على  القدرة  ولديها  فيها  المستثمر  الشركة  مع  الشركة  مشاركتها  في  حكمها 
 الشركة المستثمر فيها، فقط إذا كان لدى المجموعة:  المستثمر فيها. وعلى وجه التحديد، تسيطر المجموعة على 

 

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 •
 

لدى  يكون  االفتراض وعندما  هذا  لدعم  السيطرة.  إلى  تؤدي  التصويت  أغلبية حق  بأن  افتراض  هناك  وعموما، 
موعة في  أقل من أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجالمجموعة حصة  

على الشركة المستثمر فيها، بما في   االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سلطة
 ذلك: 

 

 ركة المستثمر فيها؛الترتيب )الترتيبات( التعاقدية مع أصحاب حق التصويت األخرين في الش •

 الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى •

 ق التصويت المحتمللمجموعة وحقوحقوق تصويت ا •
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 أسس اإلعداد وبيان االلتزام )تابع( .2
 
 أساس توحيد القوائم المالية )تابع( 2-3

 
ال إذا كانت الحقائق والظروف تشير تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة مستثمر فيها أم  

سيطرة الثالث. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تتحقق للمجموعة إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر ال
كة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج الموجودات  السيطرة على الشر
الفترة  والمطلوبات واإلي بيعها خالل  أو  تم االستحواذ عليها  التي  التابعة  للشركة  القوائم  رادات والمصروفات  في 

توقف سيطرة المجموعة على الشركة    المالية األولية الموحدة المختصرة من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ
 التابعة.

 
قوق الملكية في الشركة األم للمجموعة وإلى  يعود الدخل وكل مكون من مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي ح

ذل عن  نتج  لو  حتى  المسيطرة،  غير  إجراء  الحصص  يتم  المسيطرة.  غير  الحصص  رصيد  في  عجز  وجود  ك 
القوائم المالية للشركات التابعة لتضبط سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من   تعديالت، متى ما لزم ذلك، على

استبعا يتم  المجموعة.  والتدفقات قبل  والمصروفات  واإليرادات  الملكية  وحقوق  والمطلوبات  الموجودات  جميع  د 
 . قدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم الماليةالن
 

عندما تفقد  ويتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة تابعة، دون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.  
شهرة( والمطلوبات والحصة غير  المجموعة السيطرة على شركة تابعة، فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها ال

و خسارة ناتجة عن فقدان السيطرة في قائمة  المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أ
األولية اآلخر  الشامل  والدخل  الخسارة  أو  بالقيمة    الربح  به  استثمار محتفظ  أي  إثبات  ويتم  المختصرة.  الموحدة 

 العادلة. 
 

 لمحاسبية الهامة يرات واالفتراضات ااألحكام والتقد 2-4
 

ــات  ــتخدام أحكام وتقديرات وافتراضـ ــرة، قامت اإلدارة باسـ عند إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحدة المختصـ
الغ المبلغ عنـها للموجودات والمطلوـبات واإليرادات تؤثر في تطبيق الشـــــرـكة للســــــياســـــات ال مـحاســـــبـية والمـب

رفقة. من الممكن أن تؤدي الـشكوك حول هذه االفتراـضات والتقديرات إلى نتائج قد والمـصروفات واإلفـصاحات الم
 ت جوهرية على القيم الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في الفترات المستقبلية.تتطلب تعديال

 
ولـية الموـحدة الشـــــرـكة افتراضـــــاتـها وتـقديراتـها على المـعايير المتوافرة عـندـما تم إـعداد القوائم الـمالـية األأـقاـمت  

لمســتقبلية نظرا للتغيرات في المختصــرة. مع ذلك، قد يحدث تغير في الظروف واالفتراضــات الحالية والتقديرات ا
رات تنعكس على االفتراضــات عند وقوعها. الســوق أو الظروف الخارجة عن ســيطرة الشــركة. إن مثل هذه التغي

 . 17انظر أيضا اإليضاح 
  

سـبية للشـركة والمصـادر الرئيسـية لعدم التأكد من التقديرات في تطبيق السـياسـات المحا  األحكام الهامة المسـتخدمة
ســتمر  م. ســت2020ديســمبر    31هي نفســها التي تم وصــفها في آخر قوائم مالية موحدة ســنوية للســنة المنتهية في  

 لية.اإلدارة في مراقبة الوضع وستنعكس أي تغييرات مطلوبة في فترات إعداد التقارير المستقب
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة تتفق مع تلك  
 م.  2020ديسمبر  31المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

 
لتي تم اإلفصاح عنها بالفعل في القوائم المالية الموحدة السنوية ردة أدناه إلى تلك االمحاسبية الواتضاف السياسات  

 م. 2020ديسمبر   31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في  
 



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( .3

 
 النقد وما في حكمه

 
البنوك والودائع األخرى قصيرة  في الحسابات الجارية لدى يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد  

 األجل عالية السيولة ذات فترات االستحقاق األصلية لمدة ثالثة أشهر أو أقل، والتي تتوفر للمجموعة دون أي قيود. 
  

 موجودات حق االستخدام ومطلوبات عقود اإليجار  .4
 
 موجودات حق االستخدام 4-1

 
 لموجودات حق االستخدام:لقيمة الدفترية فيما يلي بيان التسوية وا

 

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في

 سبتمبر  30
للسنة المنتهية في  

 ديسمبر 31

 م 2020 م 2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 2,356,831,705 2,306,480,633 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 237,189,783 101,103,454 إضافات 

 52,565,032 ( 67,223,910) تعديالت عقود إيجار 
 ( 70,990,953) ( 1,328,889) إنهاء عقد

 (269,114,934) ( 191,776,968) استهالك الفترة / السنة

 2,306,480,633 2,147,254,320 السنة  / الرصيد في نهاية الفترة

 
 مطلوبات عقود اإليجار   4-2

 
 الفترة: ر خاللاإليجافيما يلي حركة مطلوبات عقود 

 

لفترة التسعة أشهر  
 المنتهية في

 سبتمبر  30
 للسنة المنتهية في

 ديسمبر  31

 م 2020 م 2021 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 2,518,438,495 2,525,267,264 مطلوبات عقود اإليجار في بداية الفترة / السنة 
 229,784,928 101,103,454 إضافات إلى مطلوبات عقود اإليجار

 96,329,767 66,401,339 الزيادة في مطلوبات عقود اإليجار بسبب التكلفة التمويلية 
 52,565,032 ( 67,621,906) تعديالت عقود إيجار 

 ( 75,653,190) ( 1,268,728) إنهاء عقد
 ( 27,598,291) (3,568,310)                          19 -امتيازات اإليجار ذات الصلة بجائحة كوفيد 
 (268,599,477) (222,889,042) مدفوعات عقود إيجار خالل الفترة / السنة 

   

 2,525,267,264 2,397,424,071 مطلوبات عقود اإليجار في نهاية الفترة / السنة 
   

 260,064,477 286,692,345 الجزء المتداول من مطلوبات عقود اإليجار يخصم: 
   

 2,265,202,787 2,110,731,726 قود اإليجارالجزء غير المتداول من مطلوبات ع

  



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

11 

 
 موجودات حق االستخدام وعقود اإليجار )تابع(  .4
 

متاجر بيع بالتجزئة نتيجة التأثير الشديد   تفاوضت المجموعة على امتيازات اإليجار مع أصحاب العقارات لبعض
  19 -ازات اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد خالل الفترة. طبقت المجموعة الوسيلة العملية المتي 19 -لجائحة كوفيد 

وتم االعتراف بها في الربح أو    التجزئة. بشكل ثابت على امتيازات اإليجار المؤهلة المتعلقة بعقود إيجار متاجر  
 31)للسنة المنتهية في  مليون لاير سعودي    3.6بمبلغ    م2021سبتمبر    30المنتهية في    التسعة أشهر  ة لفترةالخسار
احتساب التغيير في مدفوعات اإليجار كمصروف إيجار متغير   مليون لاير سعودي(. تم  27.5م:  2020ديسمبر  

المعروضة في قائمة الربح أو الخسارة  بالسالب وتم عمل مقاصة مع تكلفة التمويل على التزامات عقود اإليجار  
المختصرة الشامل اآلخرالموحدة  المنتهية في    أشهر  لتسعة والدخل    م. تم اإلفصاح عن 2021تمبر  سب  30للفترة 

 .14االستحقاقات التعاقدية للتدفقات النقدية الخارجة المستقبلية المتعلقة بعقود اإليجار في اإليضاح 
 
 العالقةمعامالت وأرصدة األطراف ذات   .5

 
مباشر تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين وموظفي اإلدارة العليا والمديرين والشركات الخاضعة للسيطرة بشكل  

لمجموعة في  أو غير مباشر أو التي تتأثر بالمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي اإلدارة العليا. تدخل ا
 العالقة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة. معامالت مختلفة مع األطراف ذات 

 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة 5-1

 
 معامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة القائمة هي كما يلي: جمالية لالقيمة اإل 

 

 طبيعة المعاملة العالقة االسم 
المعامالت لفترة التسعة أشهر 

 رصيد اإلقفال   سبتمبر 30المنتهية في 

 م 2020 م 2021   
سبتمبر  30

 م 2021
 ديسمبر 31

 م 2020
 عة()مراج )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   

             المستحق من أطراف ذات عالقة:
مؤسسة هابي تايم 
 أللعاب األطفال 

شركة 
   --  271,038 3,763,945 2,150,666 شراء بضائع شقيقة 

     
مؤسسة عبد الخالق بن  

 داود 
شركة 
 شقيقة 

أتعاب خدمات  
 --  --  798,750 814,728 مشتركة 

       
شركة بن داود  

 التجارية
شركة 
 شقيقة 

أتعاب خدمات  
  --  --  701,250 715,280 مشتركة 

    271,038  -- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع(  .5
 
 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع(  5-2

 
 القيمة اإلجمالية لمعامالت األطراف ذات العالقة واألرصدة القائمة هي كما يلي:  

 

 العالقة االسم 
 طبيعة

 المعاملة
المعامالت لفترة التسعة أشهر 

 اإلقفال رصيد   سبتمبر 30المنتهية في 

 م 2020 م 2021   
سبتمبر  30

 م 2021
ديسمبر  31

 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة(   
      المستحق إلى أطراف ذات عالقة:

شركة صفا المحدودة  
 ية لألدوات المنزل

شركة 
 شقيقة 

مشتريات  
   8,029,340 3,201,730 7,463,863 2,784,113 بضائع

     
مؤسسة جميرة للتسويق  

)دلسي(، فرع مؤسسة الخالق  
 بن داود 

شركة 
 شقيقة 

مشتريات  
 13,338,426 11,346,811 بضائع

2,666,857 1,338,730 

إيرادات إيجار  
 412,500 550,000 عقود إيجار

شراء 
   --  2,628,556 ات تركيب

     
شركة التطبيقات الدولية 

 المحدودة
شركة 
 شقيقة 

عمولة  
مبيعات عبر 
اإلنترنت 
   3,503,315 866,932 5,727,435 4,718,423 وإعالنات

     
مؤسسة جميرة للتسويق  

)ألعاب(، فرع مؤسسة عبد 
 الخالق بن داود 

 
شركة 
 شقيقة 

مشتريات  
 7,590,476 4,129,407 بضائع

475,222 939,870 
إيرادات إيجار  
   502,667 670,365 عقود إيجار

     
مؤسسة إتر للتجارة، فرع  
 مؤسسة الخالق بن داود 

 
شركة 
 شقيقة 

مشتريات  
 --  4,079,954 بضائع

129,761 3,119,353 
  مبيعات
   675,362 648,305 بضائع

     
شركة  شركة أمواج العقارية

 شقيقة 
مدفوعات 

جار عقود  إي
 إيجار

 
32,556,100 26,233,800 --  --   

     
الرائد الوطني  شركة 

 العقارية المحدودة 
 

شركة 
 شقيقة 

مدفوعات 
إيجار عقود  

 --  --  43,550,000 46,841,500 إيجار

     7,340,502 16,930,608 

 



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تابع(  .5

 
 ف ذات العالقة )تابع( معامالت وأرصدة األطرا 5-2

 
بتمبر    30كما في     326.80مبلغ  4م، تتضـمن مطلوبات عقود اإليجار كما هو مفصـح عنه في اإليضـاح 2021ـس

مليون لاير ســــعودي( تتعلق بترتيبات عقود إيجار وقعتها   396.8م:  2020ديســــمبر   31مليون لاير ســــعودي )
 المجموعة مع األطراف ذات العالقة بها.

 
 وظفي اإلدارة العليا مكافآت م 5-3

 
 يما يلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا:ف

 طبيعة المعاملة
 المعامالت لفترة التسعة أشهر المنتهية  

 سبتمبر 30
 م 2020 م 2021 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 1,452,459 1,525,037 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 41,452,382 40,255,245 ألجل أخرىرواتب ومنافع قصيرة ا

 3,861,623 1,480,129 منافع ما بعد التوظيف 

   
مليون لاير ـسعودي   15.1م، كان المبلغ القائم المـستحق لكبار موظفي اإلدارة العليا هو 2021ـسبتمبر    30كما في  

 مليون لاير سعودي(. 0.7م: 2020ديسمبر  31)
 

 النقد وما في حكمه .6
 

 سبتمبر 30 
 م 1202

 ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 9,563,000 14,187,329 النقد في الصندوق
 222,634,724 176,455,262 حسابات جارية -نقد لدى البنوك 
 --  100,000,000 يوما 90األجل ذات استحقاق أصلي أقل من ودائع قصيرة 

 290,642,591 232,197,724 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  
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 لرأس الما .7

 
مليون  114.3تمثل  سعودي  لايرمليار لاير  1.14م، يتكون رأس مال الشركة األم من 2021سبتمبر  30كما في 

مليون    114.3مليار لاير سعودي يتكون من    1.14م:  2020ديسمبر    31لاير سعودي )  10قيمة كل سهم    سهم
 لاير سعودي(. 10، قيمة كل منها سهم

 
م، وافق مجلس إدارة الشــركة على توزيع أرباح مرحلية ودفعها بمبلغ 2021مبر  ســبت  30خالل الفترة المنتهية في 

ســهم   114.300.000لاير ســعودي للســهم الواحد بإجمالي عدد    1.25  مليون لاير ســعودي بما يعادل  142.87
هم  لاير ـسعودي للسـ   0.79مليون لاير ـسعودي بواقع   90م: تمت الموافقة عليه ودفع ما يعادل  2020ـسبتمبر    30)

 سهم(.  114.300.000الواحد بإجمالي عدد 
 

هــــ(  1442ربيع األول    23م )الموافق  2020ر  نوفمب 9م، في  2020سبتمبر    30الحقًا للفترة السابقة المنتهية في  
لاير ـسعودي   2مليون لاير ـسعودي بما يعادل   228.6وافق مجلس إدارة الـشركة على توزيع أرباح مرحلية بمبلغ  

 سهم تم دفعه الحقًا في الفترة السابقة. 114.300.000د للسهم بإجمالي عد
 
 االحتياطي النظامي  .8
 

  ً ٪  10لنظام الشركة األساسي ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتعين على الشركة سنويا تحويل    وفقا
 ٪ من رأس مالها.30من صافي دخل السنة إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

  
ي النـظامي للشـــــرـكة. ـهذا  عتبر االحتـياطي النـظامي في القوائم الـمالـية األولـية الموـحدة المختصـــــرة هو االحتـياطي

 الشركة. مساهمياالحتياطي حاليا غير متاح للتوزيع على 
 
 الزكاة   .9

 
"الهيئة حصــلت الشــركة األم على موافقة من هيئة الزكاة والضــريبة والجمارك )"الهيئة"(، المعروفة ســابقًا باســم 

ــنة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( للتقديم الموحد لإلقرار الزكوي بدًء من  م وما بعدها. وبالتالي تم تقييم  2016سـ
 م.2016من  الربط الزكوي على أساس موحد اعتباراً 

 
 فيما يلي حركة مخصص الزكاة خالل الفترة / السنة: 

 
 

 سبتمبر 30
 م 2021

 ديسمبر 31
 م 2020

 )مراجعة( عة()غير مراج 
   

 15,565,314 17,373,033 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 15,182,483 12,670,708 المحمل للفترة / السنة 
 ( 13,374,764) ( 15,430,099) السنة   / المدفوع خالل الفترة

   
 17,373,033 14,613,642 في نهاية الفترة / السنة 

 
ديسمبر   31ألم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى السنة المنتهية في  قدمت الشركات التابعة مع الشركة ا

م وما بعدها بدأت الشركة األم في تقديم إقرارات زكوية موحدة عن جميع الشركات  2016م. واعتباراً من  2015
الشركات التابعة   د مع جميع المعلومات المطلوبة لكلالتابعة التي تمتلكها بالكامل. وتم تقديم اإلقرار الزكوي الموح

م. حصلت الشركة األم على شهادة  2020م حتى  2016ديسمبر من    31المملوكة بالكامل عن السنوات المنتهية في  
 م.  2022أبريل   30زكاة سارية حتى 

 
القوائم المالية السنوية الموحدة ليس هناك تغير في وضع الربوط للشركة األم وشركاتها التابعة كما هو موضح في 

 م. 2020ديسمبر  31المنتهية في  للسنة
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 ربحية السهم .10

 
 ربحية السهم األساسية والمخفضة

تم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة من الدخل من العمليات على أساس الدخل العائد للمساهمين العاديين 
 القائمة.والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 

 
 فترة الثالثة أشهر 

 سبتمبر 03المنتهية في 
 فترة التسعة أشهر 

 سبتمبر 30المنتهية في 
 م 2020 م 2021 م 2020 م 2021 
 )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
     

 390,329,131 227,348,635 78,651,054 70,244,219 ربح الفترة

     
األسهم العادية المرجح  متوسط عدد 

 114,300,000 114,300,000  114,300,000 114,300,000  لمخفضةلربحية السهم األساسية وا

     

 3.42 1.99 0.69 0.61 األساسية والمخفضة  -ربحية السهم 

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

 
 االرتباطات وااللتزامات المحتملة .11

 
المجموعة اعتمادات مستندي  (أ سبتمبر   30مليون لاير سعودي كما في    11.9ة قائمة الستيراد بضائع بمبلغ  لدى 

مليون لاير سعودي    6.8مليون لاير سعودي( وخطابات ضمان قائمة بمبلغ    9.78م:  2020ديسمبر    31م )2021
 مليون لاير سعودي(. 1.8م:  2020ديسمبر  31م )2021سبتمبر  30كما في 

 
 31مليون لاير سعودي )  22.6مجموعة التزامات رأسمالية مستقبلية بمبلغ  م، لدى ال2021سبتمبر    30كما في   (ب

مليون لاير سعودي   5.4م: ال شيء(. عالوة على ذلك، لدى المجموعة التزامات إيجار سنوية تبلغ  2020ديسمبر  
 مليون لاير سعودي( تتعلق بإيجارات فروع. 6.5م:  2020ديسمبر  31م )2021سبتمبر  30كما في 

 
ال (ج ذات مسئولية محدودة( وشركة قدمت  التجارية )شركة  داود  بن  أسواق  ــ شركة  التابعة  األم وشركتها  شركة 

سويق )شركة الدانوب للمواد الغذائية والكماليات )شركة ذات مسئولية محدودة( وشركة نجمة الدانوب للمخابز والت
ديسمبر   31م )2021سبتمبر    30في    مليون لاير سعودي كما  398.5ذات مسئولية محدودة( ضمانات شركة بمبلغ  

 مليون لاير سعودي( إلى بنوك محلية تتعلق بتسهيالت بنكية تم الحصول عليها داخل المجموعة.   453.5م:   2020
 

اـلدعوى مرفوـعة على أـحد  ي دعوى ـقانونـية ضـــــد  م، رفع الـمدع2021ســـــبتمبر    30خالل الفترة المنتهـية في   (د
عن التـعدي على براءة اختراع رفضـــــتـها محكـمة أول درـجة في أول    يـطاـلب فيـها ـبالتعويضالشـــــرـكات الـتابـعة  

جلسـة. قدم المدعي اسـتئنافًا إلى محكمة االسـتئناف، التي نقضـت الحكم المبدئي لمحكمة أول درجة وطلبت إعادة  
اء قد ورد موعًدا لجلســة أولى بعد إلغ  م،2021ســبتمبر    30التســعة أشــهر المنتهية في   ةالحقًا للفتر  فتح القضــية.

. ترى اإلدارة أنه كما تقرر ـسابقًا، ـستظل النتيجة في ـصالح  م2021نوفمبر  9الحكم، أمام الدائرة االبتدائية بتاريخ 
 موحدة المختصرة.المجموعة، وبالتالي، لم يتم تكوين مخصص في هذه القوائم المالية األولية ال
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 المعلومات القطاعية   .12
 

 تجارة البضائع االستهالكية وتعمل في نطاق المملكة العربية السعودية فقط. تعمل المجموعة فقط في قطاع التجزئة ل
 

يجب على المجموعة تحديد وعرض قطاعاتها التشغيلية بناًء على الكيفية التي تنظم فيها معلوماتها المالية وتعرضها 
مجلس اإلدارة حيث يقوم    على صانع القرار الرئيسي للعمليات. تم تحديد صانع القرار الرئيسي للعمليات على أنه

 مسئول عن تخصيص الموارد وتقييم األداء.  المجلس باتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة وهو ال
 

يقوم المجلس بمراجعة التقارير الداخلية األساسية وخاصةً حسابات اإلدارة مع التركيز على أداء المجموعة ككل.  
ئة للمبيعات في المناطق التي تتمتع بذات الخصائص االقتصادية.  يتم توجيه جميع العناصر على ضوء أعمال التجز

من خالل جميع القرارات التشغيلية على األداء والنمو لفروع التجزئة وقدرة األعمال التجارية على  يتم التركيز  
 مواكبة متطلبات المتاجر. 

 
( "قطاعات التشغيل" وهيكل 8المالي )  أخذت المجموعة في االعتبار المبادئ األساسية في المعيار الدولي للتقرير

اإلدار وهيكل  الداخلية  التقارير  بأن  إعداد  ذلك  على ضوء  اإلدارة  مجلس  واستنتج  التشغيلية.  العمليات  وهيكل  ة 
 المجموعة تعمل في قطاع واحد فقط، وهو قطاع التجزئة.  

 
كما جاء في حسابات اإلدارة. تعتقد   يتم قياس األداء من قبل مجلس اإلدارة على أساس الربح المحقق قبل الزكاة

سب من حيث تقييم نتائج المجموعة. كما أن موجودات ومطلوبات القطاع لم اإلدارة بأن مثل هذا القياس يعتبر األن
 يتم تضمينها في تقارير اإلدارة الداخلية أو تقديمها بشكل منتظم إلى اإلدارة. 

 
 القيم العادلة  -األدوات المالية  .13

 
 حاسبي والقيم العادلةالتصنيف الم

 
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 

 التاريخ.  أمام المجموعة في ذلك  
 

ة المالية مدرجة في سوق نشط إذا كانت أسعار التداول جاهزة ومتاحة بانتظام من وسيط تداول، تاجر تعتبر األدا
أو سمسار أو شركة صناعية أو خدمة تسعير أو هيئة نظامية، وتمثل تلك األسعار معامالت سوقية فعلية ومنتظمة  

 على أساس تجاري. 
 

ة بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم ويعتمد أسلوب غير نشط، تقوم المجموع  إذا كان سوق األداة المالية
التقديرات الخاصة بالشركة. يضم   أقل ما يمكن من  المختار على أقصى استخدام لمدخالت السوق وعلى  التقييم 

 ر عند تحديد األسعار.أسلوب التقييم المختار جميع العوامل التي قد يأخذها المشتركون في السوق في االعتبا
 

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
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يمكن 1المستوى   التي  المتماثلة  المطلوبات  أو  للموجودات  النشطة  األسواق  في  المعدلة(  )غير  التداول  أسعار   :

 الوصول إليها في تاريخ القياس.  
 

الحظة لألصل أو االلتزام،  القابلة للم  1: المدخالت بخالف األسعار المدرجة المتضمنة في المستوى  2المستوى  
 أسعار( أو غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. سواًء بصورة مباشرة )أي ك

 
: المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال تستند إلى بيانات السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير  3المستوى  

 القابلة للمالحظة(.  
 

فة من التسلسل الهرمي  القيمة العادلة ألصل أو التزام تقع في مستويات مختلإذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس  
 للقيمة العادلة، فإنه يتم تصنيف القياس بالكامل ضمن أقل مستوى للمدخالت الذي يعتبر جوهريا للقياس ككل. 

 
وعة على أنها  م، تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجم2020ديسمبر    31م و  2021سبتمبر    30كما في  

 مقاربة لقيمها الدفترية.
 

 طر المالية إدارة المخا .14
 

تتعرض المجموعة لعدة مخاطر مالية تشمل مخاطر السوق ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج إدارة 
ار إلى  المخاطر على إدارة السيولة القوية ومراقبة متغيرات السوق المتنوعة ذات الصلة، وبالتالي السعي باستمر

 ء المالي للمجموعة. تقليص التأثيرات العكسية المحتملة على األدا
 

 إطار إدارة المخاطر
 

يتحمل مجلس إدارة الشركة كامل المسؤولية عن تأسيس إطار المخاطر في المجموعة واإلشراف عليه. قام مجلس  
التدقياإلدارة   لجنة  إلى  المخاطر  إدارة  مسؤوليات  بتفويض  اإلدارة  مجلس  ومراقبة الق  قام  تطوير  عن  مسؤولة 

 سياسات إدارة المخاطر للمجموعة وترفع اللجنة تقاريرها بصورة منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها. 
 

التي واجهتها المجموعة من أجل وضع  تم وضع سياسة إدارة المخاطر لدى المجموعة لتحديد وتحليل المخاطر  
خاطر وااللتزام بالحدود. يتم مراجعة سياسات ونظام إدارة المخاطر  حدود مخاطر مالئمة وضوابط ومراقبة الم

بشكل منتظم لعكس التغيرات التي تطرأ في السوق ونشاط المجموعة. تهدف المجموعة، من خالل معايير وإجراءات 
 زاماتهم.اظ على بيئة رقابة منضبطة وبناءة يتفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتالتدريب واإلدارة، إلى الحف

  
تشرف لجنة المراجعة بالشركة على كيفية مراقبة اإلدارة لالمتثال لسياسات وإجراءات إدارة المخاطر بالمجموعة  

ها المجموعة. وتتولى المراجعة  وتقوم بمراجعة مدى مالئمة إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي واجهت
بإجراء مراجعات منتظمة ومخصصة  رها. وتقوم المراجعة الداخلية  الداخلية مساعدة لجنة المراجعة في أداء دو

 لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، والنتائج التي يتم التقرير عنها للجنة المراجعة. 
  



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

18 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  . 14

 

 نمخاطر االئتما
  

بالتزاماته مما يتسبب في خسائر مالية   مخاطر االئتمان هي المخاطر المتمثلة في عدم مقدرة طرف ما على الوفاء
للطرف اآلخر. ليس لدى المجموعة تركيز جوهري لمخاطر االئتمان. فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان 

 م المدينة األخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة: على أرصدتها لدى البنوك والذمم التجارية المدينة والذم
 

 ديسمبر 31 سبتمبر 30  

 م 2020 م 2021  
 )مراجعة( )غير مراجعة(  
    

 222,634,724 176,455,262  نقد لدى البنوك
 --  100,000,000  ودائع قصيرة األجل 

 --  271,038  مستحق من أطراف ذات عالقة 
 332,612,616 438,110,129  ذمم مدينة تجارية وأخرى

  714,836,429 555,247,340 

 

  بها  االحتفاظ  يتم  حيث   منخفضة  ائتمان  مخاطر  ذات  أنها  على  البنكية  األرصدة  جميع  تقييم  يتم  تقرير،  كل  تاريخ  في
  من   أي  في   السداد  في  التعثر  من  تاريخ  لها  يكن  ولم   عالي  ائتماني  تصنيف  وذات  طيبة  سمعة  ذات  مؤسسات  لدى

  حالة   في  خسارة  وأي  المستقبلية  ملالعوا  على  بناءً   السداد  عن  التخلف  احتمالية  فإن  لذلك، .  للمجموعة  البنكي  الرصيد
 .ضئيلة تعتبر السداد في التعثر

 

 مخاطر السيولة
 

مخاطر الســيولة هي المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصــعوبات في الحصــول على التمويل الالزم للوفاء  
يع أصـل مالي ما بسـرعة  بااللتزامات المرتبطة باألدوات المالية. قد تنشـأ مخاطر السـيولة نتيجة عدم القدرة على ب

مراقـبة المنتظـمة للـتأكد من توفر الســـــيولة الـكافية  وبقيـمة تـقارب قيمـته الـعادلة. تدار مـخاطر الســـــيولة من خالل ال
 للوفاء بااللتزامات المستقبلية للمجموعة. 

 

ــيولة  ــيكون لديها دائما، قدر اإلمكان، الس ــيولة في ضــمان أنها س الكافية للوفاء  يتمثل نهج المجموعة في إدارة الس
ــطرارية، دون   ــتحقاقها، تحت الظروف العادية واالضـ ــائر غير مقبولة أو المخاطرة  بالتزاماتها عند اسـ تكبد خسـ

بســــمعة المجموعة. لهذا الغرض، حافظت المجموعة على خطوط ائتمان مع بنوك تجارية مختلفة لتلبية متطلبات 
مليون لاير    340.9ة تســهيالت بنكية غير مســتغلة تبلغ م، لدى الشــرك2021ســبتمبر    30الســيولة لديها. كما في 

مليون لاير ســعودي( إلدارة متطلبات الســيولة متوســطة األجل وطويلة   426.8م:  2020ديســمبر    31ســعودي )
 األجل.

 

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

 
 النقدية التعاقدية  التدفقات 

 القيمة الدفترية  م 2021سبتمبر  30

 أقل من 

 سنة واحدة 

 سنة إلى خالل  

 خمس سنوات 

 أكثر من 

 اإلجمالي  خمس سنوات 
      

ذمم دائنة تجارية ومستحقات  

 605,935,655 -- -- 605,935,655 605,935,655 ومطلوبات أخرى 

 2,990,168,851 1,532,420,749 1,084,400,797 373,347,305 2,397,424,071 مطلوبات عقود إيجار

 7,340,502 -- --  7,340,502 7,340,502 المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
      

 3,010,700,228 986,623,462 1,084,400,797 1,532,420,749 3,603,445,008 



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

19 

 
 إدارة المخاطر المالية )تابع(  . 14

 
 مخاطر السيولة )تابع(

 
 السيولة )تابع( التعرض لمخاطر

 

 
 التدفقات النقدية التعاقدية  

 الدفتريةالقيمة  
 أقل من 
 سنة واحدة 

خالل سنة إلى 
 خمس سنوات 

 أكثر من
 اإلجمالي  خمس سنوات 

      م 2020ديسمبر  31
      

ذمم دائنة تجارية ومستحقات 
 756,207,298 -- -- 756,207,298 756,207,298 ومطلوبات أخرى 

 3,133,830,136 1,398,456,474 1,405,605,396 329,768,266 2,525,267,264 إيجار  مطلوبات عقود
المستحق إلى أطراف ذات 

 16,930,608 -- -- 16,930,608 16,930,608 عالقة 

      

 3,298,405,170 1,102,906,172 1,405,605,396 1,398,456,474 3,906,968,042 

 
 مخاطر السوق

 
ي أن تؤثر التغيرات في أسـعار السـوق، مثل تأثير أسـعار صـرف العمالت األجنبية، على  تتمثل مخاطر السـوق ف

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

  
ـسوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أسعار العموالت ومخاطر العمالت ومخاطر األسعار تتكون مخاطر ال

 األخرى مثل مخاطر أسعار األسهم وأسعار السلع. المجموعة ليست معرضة لمخاطر أسعار أخرى.
 

 مخاطر أسعار العموالت
ض لمخاطر  ر العموالت الســائدة في الســوق متنوعة بتأثير التغيرات في أســعامخاطر أســعار العموالت هي التعر 

ار العموالت عن طريق  إدارة مـخاطر أســــــع ة للمجموـعة. تقوم المجموـعة ـب دـي ات النـق دفـق الي والـت على المركز الـم
 المراقـبة المنتظـمة ألســـــعار العموالت ألدواتها المالية المحملة بعمولة. ال توجد موجودات ومطلوبات مالية تحمل

 الي ال توجد حساسية لسعر العمولة في تاريخ التقرير.عموالت في تاريخ التقرير وبالت
 

 مخاطر العمالت األجنبية
ة للتعرض للمخـاطر   دـي ات النـق دفـق ة أو الـت ة في أن القيمـة العـادـل ة هي المخـاطر المتمثـل مخـاطر العمالت األجنبـي

عار صـرف العمالت األجنبية.  بب التغيرات في أـس تتذبذب بـس عار صـرفـس العمالت   تتعرض المجموعة لتقلب أـس
ة بعمالت غير اللاير   ة. لم تقم المجموـعة بمـعامالت جوهرـي ا التـجارـي الـه ة ألعـم ادـي ــة الـع ارســـ ة خالل المـم األجنبـي

مليون لاير سـعودي   85.8السـعودي واليورو والدوالر األمريكي. تشـمل الذمم التجارية الدائنة والمسـتحقات مبلغ  
ــمبر    31) ــتحق  7.32:  م2020ديس ــعودي( مس ــعودي بالدوالر   مليون لاير س باليورو. ونظرا الرتباط اللاير الس

 األمريكي، فإن األرصدة بالعمالت األجنبية ال تمثل مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.
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 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
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 إدارة رأس المال .15

  
مفهوم االسـتمرارية لكي تهدف المجموعة عند إدارة رأس المال إلى ضـمان قدرة المجموعة على االسـتمرار بمبدأ 

تمرار في توفير عوائد للمســاهمين ومنافع ألصــحاب المصــلحة اآلخرين، وللحفاظ على رأس مال تتمكن من االســ 
 أساسي قوي لدعم التنمية المستدامة ألعمالها.

 
ــافي الموجودات وإجراء التعديالت ع ليه  تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال من خالل مراقبة العائد على صــ

صـادية. وللمحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، يجوز للمجموعة تعديل  في ضـوء التغيرات في الظروف االقت
ــهم جديدة. كما تقوم المجموعة أيضــا بمراقبة  ــاهمين أو قد تقوم بإصــدار أس مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة للمس

بما في ذلك   يون، القروض المحملة بالفوائد والســلفرأس المال باســتخدام نســبة المديونية المعدلة وهو صــافي الد
تكاليف التمويل، الذمم الدائنة التجارية واألرصـــدة الدائنة األخرى بعد خصـــم النقد والنقد وما يعادله على إجمالي 

 حقوق الملكية. 
 

 م: 2020ديسمبر  31م و 2021سبتمبر  30فيما يلي نسبة المديونية كما في 
 

 ديسمبر  31  سبتمبر 30 

 م 2020  م 2021 

 )مراجعة(  )غير مراجعة( 
    

 3,456,710,079  3,153,563,968 إجمالي المطلوبات

 (232,197,724)  ( 290,642,591) يخصم: النقد وما في حكمه 

    
 3,224,512,355  2,862,921,377 صافي الدين المعدل

   
 

 1,312,939,842  1,397,413,477 إجمالي حقوق الملكية

   
 

 2.46  2.05 حقوق الملكيةنسبة صافي الدين المعدل إلى 

 
 التعديالت على المعايير والمعايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد .16

 
 التعديالت على المعايير 

 
الحالية ليس له أي تأثير جوهري على القوائم  لم تصدر معايير جديدة، إال أن تطبيق التعديالت التالية على المعايير 

ة الحالية أو الفترات السابقة ومن المتوقع أال يكون لها تأثير كبير في الفترات  المالية الموحدة للمجموعة في الفتر
 المستقبلية.

 
 ( 16)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  19 -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد  -
ومعيار  9للتقرير المالي   )التعديالت على المعيار الدولي 2المرحلة   -تصحيح المؤشر المرجعي لسعر الفائدة  -

والمعيار الدولي    4، والمعيار الدولي للتقرير المالي  7والمعيار الدولي للتقرير المالي    39المحاسبة الدولي  
 (16للتقرير المالي 

 
  



 شركة بن داود القابضة  
 )شركة مساهمة سعودية( 

 
 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة )غير مراجعة(  

 م 2021سبتمبر  30لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في 
 )المبالغ بالرياالت السعودية، ما لم يذكر خالف ذلك( 

21 

 
 عايير الصادرة وغير سارية المفعول بعد )تابع(التعديالت على المعايير والم .16

 
)تعديل على المعيار الدولي إلعداد التقارير    2021يونيو    30لما بعد    19-فيدكوامتيازات اإليجار المتعلقة بـ -

 ( 16المالية رقم 
الســماح بالتطبيق  م مع  2022يناير  1يســري عدد من التصــريحات الجديدة للفترات الســنوية التي تبدأ في أو بعد 

التطبيق المبكر للمـعايير الـجدـيدة أو الم ة الموـحدة المبكر، إال أن المجموـعة لم تقم ـب الـي ـعدـلة في إـعداد ـهذه القوائم الـم
 المختصرة.

 
 (37)التعديالت على معيار المحاسبة الدولي تكلفة إتمام العقد  -متوقع خسارتها  عقود  -
 م 2020 –م 2018دورة   -ية للتقرير المالي التحسينات السنوية للمعايير الدول  -
 ( 16خدام المحدد )التعديالت على معيار المحاسبة الدولي الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االست -
 (3إشارة إلى إطار المفاهيم )التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي   -
 (1التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة ) -
 عقود التأمين )المعيار الجديد والتعديالت(  -17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    -
 (2وبيان الممارسة   1اإلفصاح عن السياسات المحاسبية )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي    -
 (8على معيار المحاسبة الدولي تعريف التقدير المحاسبي )تعديالت    -
املة واحدة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  الضرائب المؤجلة المتعلقة باألصول والخصوم الناشئة عن مع   -

 ضرائب الدخل( 12
المعيار   - على  )التعديالت  المشترك  المشروع  أو  الزميلة  المستثمر وشركته  بين  الموجودات  مساهمة  أو  بيع 

 ( 28ومعيار المحاسبة الدولي   10ير المالي  الدولي للتقر
 

   19 -تأثير جائحة كوفيد  .17
 

( عالميًا عبر مناطق جغرافية مختلفة بما في  19 -انتـشرت جائحة فيروس كورونا )كوفيد  م،  2020منذ مطلع ـسنة 
عام نتيجة قيود ذلك المملكة العربية السـعودية، مما تسـبب في تعطيل األعمال وتباطؤ األنشـطة االقتصـادية بشـكل 

ـــ  راء بالجملة من قبل الســـفر ومتطلبات التباعد االجتماعي.  شـــهدت المجموعة والصـــناعة بشـــكل عام عمليات ش
 مما أدى إلى نمو كبير في اإليرادات. م2020المستهلكين خالل فترة اإلغالق في عام 

 
االقتـصادية، فقد درـست إدارة المجموعة  بالرغم من أنه من الـصعب التنبؤ بالمدى الكامل ومدة التأثيرات التجارية و

ــدار هذه على عمليات المجمو  19 -التأثيرات المحتملة لجائحة كوفيد   ــت إلى أنه اعتباًرا من تاريخ إصـ عة وخلصـ
القوائم الـمالية األولية الموحدة المختصـــــرة، وال توجد تغييرات كبيرة في األحكام والتقديرات الرئيســـــية. وتراقب 

وهات دائمة التطور، وـسوف ينعكس أي تغيير في األحكام والتقديرات الرئيـسية كجزء من نتائج  المجموعة الـسيناري
 ل والتدفقات النقدية لفترات إعداد التقارير المستقبلية.التشغي

 
 الموافقة على القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة  .18
 

الم الموحدة  األولية  المالية  القوائم  الموافقة على هذه  اإلدارة  تمت  قبل مجلس  م  2021نوفمبر    8في  ختصرة من 
 هـ. 1443ربيع الثاني  3الموافق 




