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شركة بن داود القابضــــــــــــــة
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شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة)
لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في  30يونيو 2020م
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30يونيو
إيضاح

2019م
لاير سعودي

2020م
لاير سعودي

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
لاير سعودي

(غير مراجعة)
إيضاح ()1-2
اإليرادات
تكلفة االيرادات
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2019م
لاير سعودي
(غير مراجعة)
إيضاح ()1-2

1.547.593.492
()1.043.473.722
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
504.119.770

1.306.612.919
()888.734.820
ــــــــــــــــــــــــــــــ
417.878.099

2.960.806.334
()2.004.239.928
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
956.566.406

2.427.092.368
()1.651.679.873
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
775.412.495

مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
إيرادات تشغيلية أخرى

()247.921.421
()45.951.161
2.663.674
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
212.910.862

()263.400.535
()31.196.515
3.067.468
ــــــــــــــــــــــــــــــ
126.348.517

()515.378.296
()82.245.270
5.545.211
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
364.488.051

()507.180.196
()53.618.187
6.231.662
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
220.845.774

إيرادات أخرى
تكلفة تمويل على التزامات إيجار

778.469
()23.515.531
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
190.173.800

1.613.798
()24.096.991
ــــــــــــــــــــــــــــــ
103.865.324

1.942.555
()46.759.798
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
319.670.808

2.692.750
()48.360.979
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
175.177.545

()4.754.600
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
185.419.200

()2.225.844
ــــــــــــــــــــــــــــــ
101.639.480

()7.992.731
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
311.678.077

()4.388.844
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
170.788.701

ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
185.419.200
═════════

ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
101.639.480
═════════

ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
311.678.077
═════════

ـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
170.788.701
══════════

إجمالي الربح

الربح التشغيلي

الربح للفترة قبل الزكاة
الزكاة

8

الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة
ربحية السهم
ربحية السهم األساسية
والمخفضة العائدة لحملة
األسهم العادية في الشركة األم
(باللاير السعودي)

9

1.62
═════════

0.89
═════════

2.73
═════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.

ــ  2ــ

1.49
══════════

شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة
كما في  30يونيو 2020م

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات حق االستخدام

5

مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
بضاعة
ذمم مدينة تجارية وأخرى
سلف
مبالغ مدفوعة مقدما و ُ
مستحق من جهات ذات عالقة
نقد وما في حكمه

6

مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

 30يونيو 2020م
لاير سعودي
(غير مراجعة)
882.461.223
230.062
2.357.692.890
──────────
3.240.384.175
──────────

940.398.846
193.133
2.356.831.705
──────────
3.297.423.684
──────────

814.704.129
212.632.459
76.478.678
2.412.609
532.045.442
──────────
1.638.273.317
──────────
4.878.657.492
══════════

918.983.808
227.966.901
84.249.194

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
أرباح مبقاة

7
7

مجموع حقوق الملكية
المطلوبات غير المتداولة
منافع نهاية الخدمة للموظفين
التزامات إيجار

5

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
مستحق لجهات ذات عالقة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
إيرادات غير مكتسبة وذمم دائنة أخرى
التزامات إيجار ـ الجزء المتداول
زكاة مستحقة الدفع

6
5
8

مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 31ديسمبر 2019م
لاير سعودي
(مراجعة)

1.143.000.000
42.487.003
222.544.315
──────────
1.408.031.318
──────────

ـــ

214.950.268
──────────
1.446.150.171
──────────
4.743.573.855
══════════

1.143.000.000
42.487.003
866.238
──────────
1.186.353.241
──────────

99.216.252
2.266.788.242
──────────
2.366.004.494
──────────

91.886.141
2.297.444.070
──────────
2.389.330.211
──────────

16.269.360
794.306.269
17.683.488
266.179.282
10.183.281
──────────
1.104.621.680
──────────
3.470.626.174
──────────
4.878.657.492
══════════

12.386.752
883.624.722
35.319.190
220.994.425
15.565.314
──────────
1.167.890.403
──────────
3.557.220.614
──────────
4.743.573.855
══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م
رأس المـــال
لاير سعودي
الرصيد في  1يناير 2019م
(مراجعة)
الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح
الرصيد في  30يونيو 2019م
(غير مراجعة ـ إيضاح )1-2
الرصيد في  1يناير 2020م
(مراجعة)
الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر
مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات أرباح (إيضاح " 7ج")
الرصيد في  30يونيو 2020م

530.000.000
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
530.000.000
═════════
1.143.000.000
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــــ
1.143.000.000
═════════

احتياطي نظامي
لاير سعــودي

129.693.833
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
129.693.833
═════════
42.487.003
ـــ
ـــ
ـــ
ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــ
42.487.003
═════════

أرباح مبقاة
لاير سعــودي

المجمـــــوع
لاير سعودي

354.750.911

1.014.444.744

170.788.701
ـــ
170.788.701

170.788.701
ـــ
170.788.701

()200.000.000
ـــــــــــــــــــــــــــــ

()200.000.000
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

325.539.612
═════════
866.238
311.678.077
ـــ
311.678.077
()90.000.000
ـــــــــــــــــــــــــــــ
222.544.315
═════════

985.233.445
══════════
1.186.353.241
311.678.077
ـــ
311.678.077
()90.000.000
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1.408.031.318
══════════

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

إيضاح
األنشطة التشغيلية
الربح للفترة قبل الزكاة
تعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة إلى صافي التدفقات النقدية:
استهالك ممتلكات ومعدات
استهالك موجودات حق استخدام
إطفاء موجودات غير ملموسة
تكاليف تمويل على التزامات إيجار
خسارة ( /مكسب) من استبعاد ممتلكات ومعدات
مخصص منافع نهاية الخدمة للموظفين
مكسب من استبعاد التزام إيجار

5
5

تعديالت على رأس المال العامل:

ذمم مدينة ومبالغ مدفوعة مقدما
بضاعة
ذمم دائنة ومبالغ مستحقة ومطلوبات أخرى
مستحق من جهات ذات عالقة
مستحق لجهات ذات عالقة

النقد من العمليات
8

زكاة مدفوعة
منافع نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد من األنشطة التشغيلية
االنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
شراء موجودات غير ملموسة
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
دفع التزامات إيجار (بما فيها المبالغ المدفوعة مسبقا)
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(إيضاح )1-2
319.670.808

175.177.545

82.418.596
132.129.189
131.561
46.784.784
120.818
10.692.737
()475.313
─────────
591.473.180

80.666.729
129.797.346
72.428
48.390.207
()260.602
10.228.714
ـــ
─────────
444.072.367

23.104.958
104.279.679
()106.954.155
()2.412.609
3.882.608
─────────
613.373.661

()11.548.573
56.767.838
()23.157.621
()1.475.451
14.925.119
─────────
479.583.679

()13.374.764
()3.362.626
─────────
596.636.271
─────────

()423.790
()2.381.290
─────────
476.778.599
─────────

()24.631.408
()168.490
29.617
─────────
()24.770.281
─────────

()18.444.061
ـــ
591.957
─────────
()17.852.104
─────────

()90.000.000
()164.770.816
─────────
()254.770.816
─────────

()200.000.000
()194.891.723
─────────
()394.891.723
─────────

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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شركة بن داود القابضة (شركة سعودية مساهمة مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية األولية الموجزة الموحدة (غير مراجعة) (تتمة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2020م

إيضاح

لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(إيضاح )1-2

صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

317.095.174

64.034.772

النقد وما في حكمه في بداية الفترة

214.950.268
─────────
532.045.442
═════════

122.886.866
─────────
186.921.638
═════════

154.450.194
═════════
146.818.108
═════════

2.616.426.545
═════════
2.728.001.330
═════════

النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
معلومات إضافية غير نقدية:
موجودات حق استخدام

5

التزامات إيجار

5

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  14جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة.
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شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة)
في  30يونيو 2020م
 -1معلومات الشركة
سجلت بداية كشركة ذات
شركة بن داود القابضة ("الشركة" أو "الشركة األم") هي شركة مساهمة سعودية مقفلة ُ
مسئولية محدودة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري رقم  4031063470بتاريخ
1432/08/16هـ (الموافق  17يوليو 2011م) .قرر المساهمون في الشركة تغيير الوضع النظامي للشركة من
"شركة ذات مسئولية محدودة" إلى "شركة مساهمة سعودية مقفلة" .أعلنت وزارة التجارة واالستثمار عن تشكيل
الشركة كشركة مساهمة سعودية مقفلة في  22شوال  1438هـ (الموافق  16يوليو 2017م) .الشركة األم مملوكة
بالكامل لمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي.
يقع مكتب الشركة المسجل في طريق المسجد الحرام ،حي العزيزة ،ص .ب  ،5510مكة المكرمة ،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 القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة كال من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة (انظر اإليضاح
 )3-2وال ُمشار إليها بـ ("المجموعة").
تعمل المجموعة في قطاع تجارة التجزئة بالمواد الغذائية واللوازم المنزلية ولوازم المخابر والمطاعم.
 -2أساس اإلعداد وبيان االلتزام
 1-2أساس اإلعداد
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية ،باستخدام أساس االستحقاق
المحاسبي ومفهو م مبدأ االستمرارية باستثناء منافع نهاية الخدمة للموظفين حيث يتم استخدام حسابات القيمة الحالية
االكتوارية.
يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي باعتباره العملة الوظيفية وعملة العرض
للشركة األم .ولكل شركة من الشركات التابعة ،تقرر المجموعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم المالية
لكل شركة والتي تُقاس باستخدام العملة الوظيفية.
أرقام المقارنة الواردة في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
واإليضاحات ذات الصلة لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2019م ،والقوائم المالية األولية
الموجزة الموحدة ل لتغيرات في حقوق الملكية ،والتدفقات النقدية ،واإليضاحات ذات الصلة لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2019م هي فقط ألغراض المقارنة ولم يتم مراجعتها.
 2-2بيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي (" )34التقرير المالي
األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين.
ال تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة كافة المعلومات واالفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة من
القوائم المالية السنوية ،وبالتالي يجب أن ت ُقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م .كما أن النتائج للفترة األولية المنتهية في  30يونيو 2020م ليست بالضرورة مؤشرا على
النتائج التي من الممكن توقعها للسنة المالية التي تنتهي في  31ديسمبر 2020م (راجع اإليضاح  4-2أدناه).
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شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 3-2أساس التوحيد
تتكون القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما في  30يونيو
2020م .تتحقق السيطرة عندما يصبح للمجموعة حق أو حقوق في العوائد المتغيرة للشركة المستثمر بها ،ولدى
المجموعة القدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة نفوذها على الشركة المستثمر بها.
تسيطر المجموعة بشكل خاص على الشركة المستثمر بها إذا ـ وفقط إذا ـ كان لدى المجموعة:
•
•
•

نفوذ على الشركة المستثمر بها (مثل :حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات
الصلة بالشركة المستثمر بها).
حقوق الحصول على عوائد متغيرة نتيجة االشتراك مع الشركة المستثمر بها.
القدرة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على عوائدها.

بشكل عام ،هناك افتراض أن غالبية حقوق التصويت ستؤدي إلى السيطرة .ومن أجل تعزيز هذا االفتراض وعندما
يكون لدى المجموعة مستوى أقل من غالبية حق وق التصويت أو حقوق مشابهة في الشركة المستثمر بها ،فإن
المجموعة تأخذ في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان لدى المجموعة نفوذ على
الشركة المستثمر بها ،وهذه الحقائق والظروف تشمل ما يلي:
•
•
•

الترتيب التعاقدي أو الترتيبات التعاقدية مع اآلخرين ممن يتمتع بحق التصويت في الشركة المستثمر بها.
الحقوق التي تنشأ عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة.

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر بها أم ال إذا ما اشارت الحقائق
والظروف الى أن هناك تغييرات في عنصر أو أكثر من العناصر الثالثة للسيطرة .يبدأ توحيد الشركة التابعة اعتباراً
من تاريخ سيطرة المجموعة على الشركة التابعة وتستمر حتى زوال تلك السيطرة .يتم ضم الموجودات والمطلوبات
واإليرادات والمصروفات الخاصة بالشركة التابعة المقتناة أو المباعة خالل السنة في القوائم المالية األولية الموجزة
الموحدة (غير مراجعة) من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وحتى تاريخ زوال تلك
السيطرة.
يتم توزيع الدخل وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة
والحصص غير المسيطرة ،إن وجدت ،حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد يؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير
المسيطرة .وعند اللزوم ،يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها
المحاسبية والسياسات المالية للمجموعة .يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات
والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند توحيد القوائم المالية.
يتم احتساب أي تغيّر في حصة الملكية في الشركة التابعة ـ دون زوال السيطرة ـ كمعاملة حقوق ملكية .وفيما إذا فقدت
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 زوال السيطرة في قائمة
الربح أو الخسارة األولية الموجزة الموحدة .ويتم تسجيل أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة.
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شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 3-2أساس التوحيد (تتمة)
تتكون القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من القوائم المالية للشركة األم والشركات التابعة التالية:
النشاط الرئيسي

االسم

مكان التأسيس

شركة أسواق بن داود التجارية
(شركة ذات مسئولية محدودة)

مكة المكرمة ـ المملكة تجارة التجزئة في المواد
الغذائية واالواني المنزلية
العربية السعودية

شركة الدانوب للمواد الغذائية
والكماليات (شركة ذات
مسئولية محدودة)

جدة ـ المملكة العربية
السعودية

شركة نجمة الدانوب للمخابز
والتسويق المحدودة

جدة ـ المملكة العربية
السعودية

تجارة التجزئة في المواد
الغذائية واالواني المنزلية

نسبة الحصة في رأس
المال
(مباشرة وغير مباشرة)
2019م
2020م
%100

%100

%100

%100

تشغيل المخابز والمطاعم للمواد
%100
الغذائية

%100

اعتبارا من  1يناير 2020م ،استحوذت شركة نجمة الدانوب للمخابز والتسويق المحدودة على قسم الفواكه والخضار
من شركة منتسبة للمجموعة ،وتحديدا هي مؤسسة الجميرة للتسويق وهي فرع من مؤسسة عبد الخالق بن داود .كانت
الموجودات والمطلوبات في تاريخ االستحواذ غير جوهرية بالنسبة للقوائم المالية للمجموعة.

 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة
انتشار فيروس كورونا (كوفيد )19
يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل اجتهادات وتقديرات وافتراضات
تؤثر على مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة عن
المطلوبات المحتملة .إن تفشي فيروس كورونا ال ُمستجد (كوفيد  )19منذ بداية 2020م وانتشاره عبر األراضي
الصينية ومن ثم إلى ارجاء األرض تسبب في اضطراب األعمال التجارية واألنشطة االقتصادية على مستوى العالم
بما في ذلك المملكة العربية السعودية وقيام منظمة الصحة العالمية باإلعالن عن هذا الوباء استدعى من إدارة
المجموعة مراجعة أحكامها وتقديراتها الجوهرية بخصوص تطبيق المجموعة لسياساتها المحاسبية وطرقها في
االحتساب والمصادر الرئيسية للتقديرات المستخدمة في القوائم المالية الموحدة السنوية عن السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2019م .وفي إطار التحديات القائمة في الوقت الراهن ،فمن الصعب التنبؤ بمستوى ومدى تأثير هذا الوباء
على األعمال واالقتصاد .لقد قامت إدارة المجموعة بتقييم مدى تأثير هذا الوباء على مجمل عملياتها وأعمالها
التجارية بما في ذلك عوامل قنوات التوريد ،وقيود السفر ،وأسعار البترول ،والطلب على المنتجات ..الخ،
واستنتجت بأنه ـ وكما في تاريخ إصدار هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ـ ال يوجد تغيرات جوهرية يجب
إجراؤها على األحكام والتقديرات الرئيسية .إال أنه ومن منظور الضبابية الراهنة ،فإن أن أي تغيرات مستقبلية في
االفتراضات والتقديرات يمكن أن تؤدي إلى نتائج قد تتطلب تعديال جوهريا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام
المتأثر مستقبال .وبما أن الوضع يتطور بسرعة مع مزيد من الضبابية فسوف تستمر إدارة المجموعة في تقييم هذا
التأثير على ضوء التطورات المستقبلية.
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شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -2أساس اإلعداد وبيان االلتزام (تتمة)
 4-2األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)
حوافز الخصم التدريجي
تحصل المجموعة على حوافز من الموردين وفقا لكمية المشتريات خالل السنة وهذا يخضع للتفاوض مع الموردين.
يتم التفاوض مع الموردين بخصوص عقود التوريد خالل السنة وليس بالضرورة في وقت إعداد القوائم المالية
األولية .تمارس اإلدارة الحكم المهني في تقييم وتقدير مبلغ الحوافز .يتضمن هذا التقييم والتقدير أخذ بعض العوامل
في االعتبار مثل :الممارسات السائدة في القطاع ،العالقات المستمرة مع الموردين ،النشاط التجاري خالل السنة،
المؤشرات التاريخية ،طبيعة التجديد التلقائي لالتفاقيات.
قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات .يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بصورة مستمرة ويتم
إدراج التعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.
 -3التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة
إن السياسات المحاسبية وطرق االحتساب المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة تتوافق مع
تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ـ باستثناء ما
يتعلق بتطبيق المعايير الجديدة اعتبارا من  1يناير 2020م .لم تقم المجموعة بشكل مبكر بتطبيق أي معيار أو تفسير
أو تعديل صدر ولكن لم يدخل حيز التنفيذ.
هناك العديد من التعديالت والتفسيرات التي تنطبق للمرة األولى في 2020م ،ولكن ليس لها تأثير على القوائم المالية
األولية الموجزة الموحدة للمجموعة .بموجب معيار المحاسبة الدولي ( ،)34فإن طبيعة وتأثير هذه التغيرات هي
على النحو التالي:
 1-3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي (" )3تعريف العمل التجاري"
توضح التعديالت على المعيار ( )3أن العمل يعتبر عمال تجاريا ،إذا تضمنت مجموعة متكاملة من األنشطة
والموجودات ،على أقل تقدير ،مدخالت وآلية موضوعية تساهم معا بصورة جوهرية في القدرة على توليد
مخرجات .كما توضح أن العمل التجاري يمكن أن يوجد دون إدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة لتوليد
مخرجات .ليس لهذه التعديالت تأثير على القوا ئم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة ولكن قد تؤثر على
الفترات المستقبلية فيما إذا شاركت المجموعة في أي عمليات تجميع أعمال تجارية.
 2-3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )7والمعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة
الدولي (" )39إعادة تشكيل مؤشر سعر الفائدة"
توفر التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي ( )9ومعيار المحاسبة الدولي (" )39األدوات المالية :االعتراف
والقياس" عددا من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة إعادة
تشكيل مؤشر أسعار الفا ئدة .تتأثر العالقة التحوطية فيما إذا أدت عملية إعادة تشكيل مؤشر الفائدة على زيادة
الضبابية حول توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية من البند أو األداة المتحوط لها والمرتبطة بمؤشر الفائدة .ليس لهذه
التعديالت تأثير على القوائم المالية الموحدة األولية الموجزة للمجموعة لكون المجموعة ليس لديها عالقات تحوط
من أسعار الفائدة.
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شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -3التغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة (تتمة)
 3-3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي ( )1ومعيار المحاسبة الدولي (" )8تعريف المعلومات الجوهرية"
توفر التعديالت تعريف جديد للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول
أن يؤثر حذف أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات
األغرا ض العامة على أساس تلك القوائم المالية ،والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية".
توضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ضخامة المعلومات أو كليهما .ينبغي على المنشأة تقييم
المعلومات سواء على مستوى جزئي أو كلي مع معلومات أخرى لتحديد إن كانت جوهرية أم ال في سياق القوائم
المالية .إن تعديل المعلومات يعتبر جوهريا إذا كان من الممكن وبشكل معقول أن تؤثر على القرارات التي يتخذها
المستخدمون األساسيون .ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة وليس من
المتوقع أن يكون لها تأثير مستقبلي على المجموعة.
 -4المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة فقط في قطاع التجزئة لتجارة البضائع االستهالكية وتعمل في نطاق المملكة العربية السعودية فقط.
يجب على المجموعة تحديد وعرض قطاعاتها التشغيلية بناء على الكيفية التي تنظم فيها معلوماتها المالية وتعرضها
على صانع القرار الرئيسي للعمليات .ولقد تم تحديد صانع القرار الرئيسي للعمليات على أنه مجلس اإلدارة حيث
يقوم المجلس باتخاذ القرارات التشغيلية للمجموعة وهو المسئول عن تخصيص الموارد وتقييم األداء.
يقوم المجلس بمراجعة التقارير الداخلية األساسية وخاصة 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.
لقد 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.

ــ  11ــ

شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -5الموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار
فيما يلي القيم الدفترية للموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لدى المجموعة وما طرأ عليها من حركة خالل
الفترة  /السنة:
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2020م
موجودات حق
التزامات إيجار
االستخدام
لاير سعودي
لاير سعودي
في بداية الفترة  /السنة
إضافات
استبعاد
استهالك
مصروف فائدة
مدفوعات
ناقص :الجزء المتداول من
التزامات اإليجار
في نهاية الفترة  /السنة

2.356.831.705
154.450.194
()21.459.820
()132.129.189
ـــ
ـــ
──────────
2.357.692.890
ـــ
──────────
2.357.692.890
══════════

2.518.438.495
146.818.108
()21.935.133
ـــ
46.784.784
()157.138.730
──────────
2.532.967.524
()266.179.282
──────────
2.266.788.242
══════════

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
موجودات حق
االستخدام
لاير سعودي
2.588.242.618
28.183.927
ـــ
()259.594.840
ـــ
ـــ
──────────
2.356.831.705
ـــ
──────────
2.356.831.705
══════════

التزامات إيجار
لاير سعودي
2.700.817.403
27.183.927
ـــ
ـــ
95.858.849
()305.421.684
──────────
2.518.438.495
()220.994.425
──────────
2.297.444.070
══════════

 -6المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها
تمثل الجهات ذات العالقة المساهمين وكبار موظفي اإلدارة في المجموعة والمنشآت الواقعة تحت سيطرة هذه
الجهات أو تؤثر عليها تأثيرا جوهريا .تم اعتماد سياسات وشروط التسعير لتلك المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
فيما يلي قائمة بمعامالت الجهات ذات العالقة وأرصدتها لدى المجموعة وتفاصيل التعامالت مع الجهات ذات العالقة
خالل الفترة:
المعامالت لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(معدلة)

الجهة ذات العالقة

طبيعة المعاملــــــــــــة

جهات منتسبة

شراء بضائع
دفعات إيجار (أصل وفائدة) خالل الفترة
إيجار محمل لجهات منتسبة
بضائع محولة لجهات منتسبة
أتعاب خدمات مشتركة محملة على جهات
500.000
منتسبة
عمولة مبيعات أون الين محملة من قبل
2.597.548
جهات منتسبة

10.011.883
48.752.475
303.505
344.282

المعامالت لفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2019م
2020م
لاير سعودي
لاير سعودي
(غير مراجعة)
(معدلة)

30.639.872 23.924.836 10.137.842
68.857.000 66.053.500 51.055.975
728.714
593.055
360.607
2.041.110
675.362
2.041.110
ـــ

1.000.000

ـــ

ـــ

4.514.074

ـــ

كما جاء في اإليضاح  ، 2فقد تم االستحواذ على قسم من شركة منتسبة من قبل شركة تابعة للمجموعة بصافي قيمة
دفترية صفر.
تم اإلفصاح عن التزامات اإليجار في اإليضاح  ،5كما في  30يونيو 2020م ،تتضمن هذه االلتزامات مبلغ
 321.949.178لاير سعودي تتعلق بعقود إيجار وقعتها المجموعة مع الجهات ذات العالقة.
ــ  12ــ

شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -6المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها (تتمة)
تعويضات كبار موظفي اإلدارة
فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة:
المعامالت لفترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30يونيو

المعامالت لفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو

2020م
لاير سعودي

2019م
لاير سعودي
(غير مراجعة)

2020م
لاير سعودي

2019م
لاير سعودي
(غير مراجعة)

أعضاء مجلس اإلدارة

مكافأة اعضاء مجلس اإلدارة

425.609

375.000

862.609

750.000

موظفو اإلدارة

رواتب ومنافع أخرى
مكافآت نهاية الخدمة

12.950.370
2.952.148

7.018.508
290.968

20.116.483
3.434.114

14.037.061
581.936

كما في  30يونيو 2020م ،كان المبلغ القائم المستحق لكبار موظفي اإلدارة هو  1.86مليون لاير سعودي (31
ديسمبر 2019م 1 :مليون لاير سعودي).
 30يونيو
2020م

لاير سعودي
(غير مراجعة)

مستحق من جهات ذات عالقة
مؤسسة جميرة للتسويق (دلسي) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود
مؤسسة اترا للتجارة – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود

924.513
1.488.096

───────
مستحق من جهات ذات عالقة
شركة صفا المحدودة لألدوات المنزلية
مؤسسة جميرة للتسويق (فواكه وخضار) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود
مؤسسة جميرة للتسويق (دلسي) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود
مؤسسة جميرة للتسويق (العاب) – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود
مؤسسة اترا للتجارة – فرع مؤسسة عبد الخالق بن داوود
شركة التطبيقات الدولية المحدودة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي
(مراجعة)
ـــ
ـــ

───────

ـــ
2.412.609
═══════ ═══════

13.712.130
ـــ
ـــ
1.537.343
ـــ
1.019.887
───────
16.269.360
═══════

8.874.780
562.114
1.613.639
1.065.324
270.895

ـــ

───────
12.386.752
═══════

قامت الشرك ة بتعديل افصاح المعامالت مع الجهات ذات العالقة فيما يتعلق بالتزامات اإليجار مع الجهات ذات
العالقة ولتتضمن ما يلي كجزء من افصاح الجهات ذات العالقة:
التزامات اإليجار كما جرى اإلفصاح عنها في اإليضاح  ،5تتضمن هذه االلتزامات وكما في  31ديسمبر 2019م،
مبلغ  399.785.758لاير سعودي تتعلق بعقود اإليجار التي ابرمتها المجموعة مع الجهات ذات العالقة .يمثل
اإليجار المحمل من قبل الجهات المنتسبة مبلغ  68.857.000لاير سعودي عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م والذي يمثل دفعات اإليجار (األصل والفائدة) خالل السنة.
ــ  13ــ

شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
7ـ حقوق الملكية
(أ) رأس المال
كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م ،يتكون رأس مال الشركة األم من  114.300.000سهم بقيمة
 10لاير سعودي للسهم موزعة بين المساهمين على النحو التالي:
أسماء المساهمين

الجنسية

شركة نجمة أكاسيا للتجارة المحدودة
شركة أبناء عبد هللا بن داود المحدودة
شركة تطوير النمو التجاري المحدودة

سعودية
سعودية
سعودية

نسبة المساهمة عدد األسهم
%84.465
%8.535
%7
──────
%100
══════

96.543.495
9.755.505
8.001.000
────────
114.300.000
════════

المبلـــــــــغ
لاير سعودي
965.434.950
97.555.050
80.010.000
─────────
1.143.000.000
═════════

(ب) االحتياطي النظامي
وفقا لعقد تأسيس الشركة األم ،يجب على الشركة األم تجنيب  %10من صافي دخلها في كل سنة إلى االحتياطي
النظامي حتى يتم تكوين احتياطي يساوي  %30من رأس المال .إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
(ج) توزيعات األرباح
اعتمد مجلس اإلدارة في الشركة توزيع أرباح مرحلية بمبلغ  90مليون لاير سعودي ( 0.79لاير سعودي للسهم) تم
دفعها نقدا خالل الفترة.
8ـ الزكاة
حصلت الشركة األم على موافقة من الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") على التقديم الموحد لإلقرار الزكوي من
السنة المنتهية 2016م وما بعدها .وبالتالي تم تكوين الربط الزكوي على أساس التوحيد اعتبارا من 2016م.
كانت الحركة في مخصص الزكاة للفترة  /للسنة كما يلي:
لفترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2020م

لاير سعودي
(غير مراجعة)

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المخصص خالل الفترة  /السنة
المدفوع خالل الفترة  /السنة

 31ديسمبر
2019م
لاير سعودي
(مراجعة)

6.571.747
15.565.314
11.192.342
7.992.731
()2.198.775( )13.374.764
───────── ─────────
15.565.314
10.183.281
═════════ ═════════

في نهاية الفترة  /السنة

قدمت الشركات التابعة مع الشركة األم إقرارها الزكوي على أساس مستقل حتى نهاية السنة  31ديسمبر 2015م.
واعتبارا من  2016م وما بعدها بدأت الشركة األم في تقديم إقرار زكوي موحد عن ذاتها وجميع الشركات التابعة
التي تمتلكها بالكامل .لقد تم تقديم اإلقرار الزكوي الموحد مع جميع المعلومات المطلوبة لكل الشركات التابعة
المملوكة بالكامل عن السنوات المنتهية في  31ديسمبر من 2016م حتى 2019م .حصلت الشركة األم على شهادة
الزكاة حتى  31ديسمبر 2019م.
ليس هناك تغير في الوضع الزكوي المفصح عنه في القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.

ــ  14ــ

شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -9ربحية السهم
يبين الجدول التالي احتساب ربحية السهم:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
يونيو

ربح الفترة
عدد األسهم العادية
تأثير الرسملة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
للربح األساسي والمخفض للسهم
الربح األساسي والمخفض للسهم

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو

2020م
لاير سعودي

2019م
لاير سعودي
(غير مراجعة)

185.419.200
════════
114.300.000
ـــ
ــــــــــــــــــــــــــــ

170.788.701 311.678.077 101.639.480
════════ ════════ ════════
53.000.000 114.300.000
53.000.000
61.300.000
ـــ
61.300.000
ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــ

114.300.000
════════
1.62
════════

114.300.000
════════
1.49
════════

114.300.000
════════
0.89
════════

2020م
لاير سعودي

114.300.000
════════
2.73
════════

2019م
لاير سعودي
(غير مراجعة)

لم يكن هناك بند يتعلق بتخفيض الربحية يؤثر على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية.
بلغ الربح األساسي والمخفض للسهم العائد لحملة األسهم العادية في الشركة األم عن السنة المنتهية في  31ديسمبر
2019م مبلغ  3.67لاير سعودي للسهم ( 31ديسمبر 2018م 3.48 :لاير سعودي للسهم) .بلغ الربح للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2019م مبلغ  419.136.319لاير سعودي ( 31ديسمبر 2018م 397.836.146 :لاير
سعودي) وبلغ المتوسط المرجح لعدد األسهم من حيث الربح األساسي والمخفض للسهم كما في  31ديسمبر 2019م
 31( 114.300.000ديسمبر 2018م.)114.300.000 :
10ـ حدث جوهري خالل الفترة
بسبب جائحة كورونا (كوفيد  ،)19شهد القطاع نشاطا في بيع الجملة للمستهلكين خالل فترة الحظر .وهذا أدى إلى
نمو كبير في اإليرادات .كما تم فتح اربعة فروع جديدة خالل الفترة باسم الشركة التابعة.
 -11االلتزامات والمطلوبات الطارئة
لدى المجموعة اعتمادات مستندية قائمة الستيراد بضائع بمبلغ  8.85مليون لاير سعودي كما في  30يونيو 2020م
( 31ديسمبر 2019م 15.92 :مليون لاير سعودي) وخطابات ضمان قائمة بمبلغ  3.10مليون لاير سعودي كما
في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م 2.35 :مليون لاير سعودي).
كما في  30يونيو 2020م ،لدى المجموعة التزامات رأسمالية مستقبلية بمبلغ ال شيء ( 31ديسمبر 2019م5.22 :
مليون لاير سعودي) .كما أن لدى المجموعة التزامات إيجار سنوية طويلة األجل قابلة لإللغاء بإجمالي  3.13مليون
لاير سعودي كما في  30يونيو 2020م ( 31ديسمبر 2019م 11.94 :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 المحدودة ضمانات
شركة بمبلغ  538.5مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2019م 538.5 :مليون لاير سعودي) إلى بنوك محلية فيما
يتعلق بتسهيالت بنكية حصلت عليها جهة منتسبة للمجموعة.
ــ  15ــ

شركة بن داود القابضة (شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة (غير ُمراجعة) (تتمة)
في  30يونيو 2020م
 -12القيم العادلة للموجودات والمطلوبات
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 ـ في ظل غياب السوق الرئيسية ـ في السوق األكثر منفعة
المتاحة أمام الشركة في ذلك التاريخ .إن القيمة العادلة لاللتزام تعكس مخاطر عدم األداء.
يتطلب عدد من السياسات المحاسبية واالفصاحات للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
وغير المالية.
عند قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام تستخدم المجموعة بيانات السوق القابلة للمالحظة بقدر ما يمكن .يتم
تصنيف القيم العادلة لمستويات مختلفة في الهيكل الهرمي للقيم العادلة استنادا إلى المدخالت المستعملة في أساليب
التقييم وعلى النحو التالي:
• المستوى األول :األسعار المتداولة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات متماثلة.
• المستوى الثاني :أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل
للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
• المستوى الثالث :أساليب تقييم حيث يكون أدنى مستوى للمدخالت التي تكون جوهرية لقياس القيمة العادلة قابل
للمالحظة بموجب المعايير الدولية للتقرير المالي.
وفيما إذا كانت المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام تقع ضمن مستويات مختلفة من الهيكل
الهرمي للقيم العادلة ،فيتم عندئ ٍذ تصنيف قياس القيمة العادلة بكاملها في نفس المستوى في الهيكل الهرمي للقيم
العادلة من حيث المستوى األدنى للمدخالت الجوهرية بالنسبة لكامل القياس.
تقوم المجموعة بتسجيل التنقالت بين مستويات الهيكل الهرمي للقيم العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي تحدث
فيها هذه التغيرات.
كما في  30يونيو 2020م و 31ديسمبر 2019م ،تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة قريبا من قيمها
الدفترية.
خالل الفترة لم تحدث تحويالت بين المستويات.
 -13العرض وإعادة التصنيف
سلف"
تم إعادة تصنيف مبلغ  32.3مليون لاير سعودي من "ذمم مدينة تجارية وأخرى" إلى "مبالغ مدفوعة مقدما و ُ
في القوائم المالية الموحدة للسنة السابقة لتحسين أوجه المقارنة مع القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للفترة
الحالية .ليس إلعادة التصنيف هذه أي تأثير على الربح أو إجمالي حقوق الملكية.
 -14اعتماد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة
تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  27أغسطس 2020م (الموافق
 8محرم  1442هـ).
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