النتائج المالية للعام 2021م

بن داود القابضة ُتعلن عن نتائجها المالية للربع الرابع
والسنة المالية 2021
جدة ،المملكة العربية السعودية  30مارس 2022م –شركة بن داود القابضة (المدرجة في السوق المالية السعودية "تداول
السعودية" بالرقم " 4161الشركة") ،والتي تع ّد من المشغلين الرائدين لمتاجر الهايبر ماركت والسوبر ماركت في المملكة العربية
السعودية في مجال البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات ،أعلنت اليوم عن نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية 2021م.
أبرز النتائج المالية (مليون ريال سعودي)
السنة المالية

السنة المالية

 %ارتفاع/

2021م

2020م

(انخفاض)

اإليرادات

4,382.2

5,156.5

-15.0%

4,843.8

الربح اإلجمالي

1,438.9

1,671.9

-13.9%

1,644.5

صافي األرباح

240.6

447.7

-46.3%

419.1

الربع الرابع

الربع الرابع

 %ارتفاع/

الربع الرابع 2019م

2021م

2020م

(انخفاض)

اإليرادات

1,057.1

1,113.2

-5.0%

1,220.3

الربح اإلجمالي

268.9

359.1

-25.1%

421.8

صافي األرباح

13.2

57.4

-77.0%

123.9

-

السنة المالية 2019

أق ّر مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من العام قدرها  0.65ريال سعودي للسهم الواحد بإجمالي 74.295
مليون ريال سعودي

-

الرصيد النقدي للشركة بلغ  484.1مليون ريال سعودي ،بدون تسجيل أي ديون بنكية

ص ّرح األستاذ  /أحمد عبدالرزاق بن داود ،الرئيس التنفيذي لشركة بن داود القابضة قائالً:
"على الرغم من التحديات المستمرة التي واجهها االقتصاد الكلي خالل العام الماضي ،واصلنا التقدّم في تنفيذ أولوياتنا االستراتيجية
الرئيسية لعام  2021وما بعده .فقد استثمرنا في افتتاح أربعة متاجر جديدة ،مع التزامنا بهدف الوصول إلى  100متجر بحلول عام
 .2024كما استثمرنا في تكنولوجيا إدارة المخزون والتوزيع والكفاءات البشرية ،وأعلنا مؤخرا ً عن توقيع اتفاق نهائي من خالل الشركة
التابعة لنا "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" لالستحواذ على حصة األغلبية في الشركة التي قامت بتطوير وتقوم بتشغيل منصات

التجارة اإللكترونية التابعة لنا ،ونحن ملتزمون باستثمار ما يصل إلى  160مليون ريال سعودي على مدار العامين القادمين في سبيل
تحقيق نقلة نوعية في مجال تجارة البيع بالتجزئة للمواد الغذائية والكماليات ولتعزيز نهجنا متعدد القنوات .واألهم من هذا ،قمنا
خالل العام الماضي بإعادة هيكلة العديد من عالقاتنا مع موردينا بما يضمن مستقبل أ كثر استدامة لجميع األطراف".
"وعلى الرغم من جميع الجهود المبذولة للحد من حالة عدم اليقين أو حدوث أي تعقيدات ،واصل تفشي الوباء تأثيره المباشر على
مبيعاتنا .وفي غياب العودة المرتقبة للحجاج والمعتمرين إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ،لم نكن قادرين على إطالق عروضنا
الترويجية المنتظمة ،وشهدنا بداية تضخم في األسعار وحدوث بعض االضطرابات في سلسلة التوريد".
"ولم يكن عام  2021مماثال ً لسابقه ،إذ كان  2020عاما ً استثنائيا ً بالنسبة للقطاع ،مدفوعا ً باإلقبال على شراء المنتجات بسبب
الجائحة وزيادة ضريبة القيمة المضافة .حافظ هامش الربح اإلجمالي على ثباته في عام  2021حتى بدون تحقيق االستفادة الكاملة
من متاجرنا في مكة المك ّرمة والمدينة المن ّورة  ،والتي تعد األكثر ربحية بين سلسلة متاجر الشركة .نأمل أن تكون الفترة القادمة أ كثر
استقرارا ً بعد عامين من حالة عدم اليقين .وفي حال شهدنا عودة الحجاج والمعتمرين ،و ُسمح لنا بالقيام بحمالت ترويجية كما كان
الحال سابقا ً ،فإننا نتوقع أن يتحسن أداءنا في ضوء كل االستثمارات والتخطيط المستقبلي الذي قمنا به".
نتائج السنة المالية :2021
بلغت إيرادات بن داود القابضة  4,382.2مليون ريال سعودي في عام  ،2021بالمقارنة مع  5,156.5مليون ريال سعودي في .2020
وانخفضت مبيعات متاجر سوبرماركت الدانوب وبن داود بشكل أساسي متأثرة بانخفاض المبيعات خالل النصف األول من العام
 ،2021مقارنة بالفترة نفسها من عام  2020الذي شهدت تهافتا ً على شراء المنتجات أثناء فترة اإلغالق عند بدء الجائحة وقبل ارتفاع
ضريبة القيمة المضافة .باإلضافة إلى ذلك ،استمر تأثر مبيعات الشركة بقيود السفر المرتبطة بالجائحة والتي قيدت توافد الحجاج
والمعتمرين خالل مواسم الحج والعمرة ورمضان وكذلك القيود على المتاجر في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ،إلى جانب
غياب العروض الترويجية مثل عروض العودة إلى المدارس ونهاية العام والمهرجانات الغذائية.
وبلغت إيرادات متاجر سوبرماركت الدانوب  3,173مليون ريال سعودي في عام  2021مقارنة بـ ـ ـ  3,655.5مليون ريال سعودي في
عام  .2020وبلغت المبيعات  1,559.9مليون ريال سعودي خالل النصف الثاني من عام  ،2021مقابل  1,609.5مليون ريال سعودي
خالل الفترة ذاتها من عام .2020
جلت متاجر سوبرماركت بن داود إيرادات بقيمة  1,209.2مليون ريال سعودي في عام  2021مقارنة ب ـ ـ  1,500.9مليون
في حين س ّ
ريال سعودي في عام  .2020وبلغت المبيعات  575مليون ريال سعودي خالل النصف الثاني من عام  ،2021مقابل  586.2مليون
ريال سعودي خالل الفترة ذاتها من عام .2020
وسجلت الشركة في العام  2021ربحا ً إجماليا ً بلغ  1,438.9مليون ريال سعودي ،مقارنة بـ ـ  1,671.9مليون ريال سعودي في عام
 .2020وعلى الرغم من االنخفاض الحاصل بالقيمة المطلقة ،ارتفع هامش الربح اإلجمالي ليصل إلى  %32.8في عام  ،2021مقارنة
ب ـ ـ  %32.4في عام  ،2020ويُعزى ذلك إلى تحسين إدارة المخزون ،وتطبيق ضوابط صارمة لتقليص الهدر والفاقد ،واتباع سياسات
فعالة للتسعير والشراء.
وجاءت المصاريف التشغيلية لعام  2021متماثلة إلى حد كبير مع تلك للعام  ،2020وذلك على الرغم من افتتاح  4متاجر جديدة
في عام  2021وتأثير التكلفة الكامل للمتاجر التي تم افتتاحها عام  .2020وفي عام  ،2021لم يكن هناك أي دعم متعلق بكوفيد_،19
بينما في عام  2020حصلت الشركة على دعم بقيمة  15.5مليون ريال سعودي على شكل إعفاءات من الرسوم المصرفية ورسوم
الكهرباء المدعومة.
ولقد ارتفعت اإليرادات األخرى بشكل كبير نتيجة تسجيل إعفاء من اإليجار لمرة واحدة بقيمة  64.72مليون ريال سعودي ،وهذا
مقابل  27.6مليون ريال سعودي عام 2020م.

وبلغ صافي األرباح  240.6مليون ريال سعودي في عام  ،2021مقابل  447.7مليون ريال سعودي في عام .2020
وخالل العام  ،2021بلغ التدفق النقدي من العمليات التشغيلية  710.2مليون ريال سعودي ،في حين بلغ إجمالي النقد 484.1
مليون ريال سعودي بحلول نهاية العام بدون أي ديون بنكية ،وذلك بعد صرف توزيعات أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 142.9
مليون ريال سعودي.
وعلى مدار العام  ،2021افتتحت الشركة أربعة متاجر دانوب جديدة في كل من جدة والخبر ومكة المك ّرمة ،مما رفع عدد المتاجر
اإلجمالي إلى  78متجرا ً ،منها  51متجرا ً للدانوب و 27متجرا ً لـ ـ بن داود.
وخالل هذا األسبوع ،أعلنت شركة بن داود القابضة عن توقيع اتفاق نهائي عبر شركة "مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات" التابعة
لها لالستحواذ على نسبة  %62من أسهم شركة "التطبيقات الدولية التجارية" التي قامت بتطوير وتقوم بتشغيل منصة الدانوب
أونالين للتسوق عبر اإلنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية ،لكل من عالمتي بن داود والدانوب ،باإلضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة
التسوق عبر اإلنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية .،وتخضع هذه الصفقة لشروط اإلغالق المعتادة واستكمال الموافقات التنظيمية،
ومن المتوقع إتمام الصفقة خالل النصف الثاني من عام  .2022وتعتبر عملية االستحواذ متوافقة مع أهداف شركة بن داود القابضة
في تعزيز عملياتها ومكانتها في التجارة اإللكترونية وترسيخ وجودها متعدد القنوات ،مما يهيئ الشركة لمزيد من النمو المستقبلي.
البيانات المالية :الربع الرابع للعام المالي 2021م
بلغت اإليرادات  1,057.1مليون ريال سعودي خالل الربع الرابع من العام  ،2021مقابل  1,113.2مليون ريال سعودي خالل الفترة
نفسها من العام .2020
بلغت مبيعات الدانوب  752.3مليون ريال سعودي خالل الربع الرابع من العام  ،2021مقابل  812.6مليون ريال سعودي خالل
الفترة نفسها من العام .2020
بلغت مبيعات بن داود  304.8مليون ريال سعودي خالل الربع الرابع من العام  ،2021مقابل  300.6مليون ريال سعودي خالل
الفترة نفسها من العام  .2020ولقد كان لعدم القدرة على تنظيم العروض الترويجية مثل عروض العودة إلى المدارس ونهاية العام
تأثير أ كبر على مبيعات الدانوب مقارن ًة بمبيعات بن داود.
وحققت الشركة ر بحا ً إجماليا ً بلغ  268.9مليون ريال سعودي خالل الربع الرابع من العام  ،2021مقابل  359.1مليون ريال سعودي
في الفترة ذاتها من العام  ،2020مما يعكس هامش ربح إجمالي بنسبة  %25.4للعام  2021مقابل  %32.3للعام  .2020ويعزى
االنخفاض الحاد في الربح اإلجمالي بشكل خاص إلى المبيعات التي كان حجمها أقل من المتوقع ،مما أدى إلى انخفاض ترا كمي في
نسبة الخصومات من الموردين عما كانت عليه سابقاً.
وبلغت المصاريف التشغيلية  296.9مليون ريال سعودي للربع الرابع من عام  ، 2021مقابل  296.8مليون ريال سعودي خالل
الفترة نفسها من عام .2020
ووصل صافي األرباح إلى  13.2مليون ريال سعودي للربع الرابع من العام  ،2021مقابل  57.4مليون ريال للربع األخير من عام
.2020

 انتهى -نبذة عن "بن داود القابضة"
ُتعتب ـ ــر ب ـ ــن داود القابضــ ــة م ـ ــن أبــ ــرو مش ـ ــغلي محــ ــالت الهايبرمارك ـ ــت والس ـ ــوبرماركت لتجــ ــارة البي ـ ــع بالتجزئــ ــة للم ـ ــواد الغذائيــ ــة
والكمالي ـ ــات فـ ــي المملك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية .بل ـ ــغ ع ـ ــدد مت ـ ــاجر الش ـ ــركة  78متج ـ ــراً ،منه ـ ــا  52هايبرمارك ـ ــت و 26س ـ ــوبرماركت،

وجميعه ـ ــا تقــ ــع بمواقــ ــع اس ـ ــتراتيجية فـ ــي المملكــ ــة العربيــ ــة الس ـ ــعودية ،وتــ ــدير الشــ ــركة عالمت ـ ــين تجــ ــاريتين متكــ ــاملتين" :بــ ــن
داود" و "الدانوب".
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