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خالل األشهر  اإليرادات وصافي الدخل على أداء إيجابي في تحافظ الحكير  ز عبد العزيفواز 

 2021ديسمبر  31التسعة املنتهية في 
 

إيرادات   • املالي  وصلت  العام  الثالث من  ل  1.5  إلى   2022الربع  ريال سعودي  فترة  خالل  ريال سعودي    مليار   4.5تبلغ  مليار 

 مستويات ما قبل الجائحة  ، متجاوزةعلى أساس سنوي  %46.1بنسبة ، بزيادة 2022 للعام املالي األولى  أشهر التسعة 

 لألرباح للربع و ،  مليون ريال سعودي  16.0بقيمة    2022  للعام املاليلربع الثالث  افي  أرباح  صافي  تسجيل   •
ً
ذلك يمثل تحقيقا

 على التوالي  الثالث

 املصاريف غير املتكررة بعض ارتفاع تكلفة الشحن و  جراءهوامش التشغيل اض نسبي في انخف •

خاوف  املعلى الرغم من    2022  للعام املالي    أداء إيجابي في اإليرادات وصافي الدخل  لتسجيلعلى املسار الصحيح  الشركة   •

 املرتبطة باملتحور "أوميكرون" 

 

بالرقم  املدرجة في السوق املالية السعودية  ،  (الحكير )"الحكير" أو "الشركة"  زعبد العزيأعلنت شركة فواز    :2022  فبراير   7،  الرياض

السعودية4240 العربية  اململكة  في  التجزئة  تجارة  في  الرائدة  الشركة  نتائجها  (،  اليوم عن  في  املالية  ،  املنتهية  التسعة    31لألشهر 

مليون    1,466.4  إلى  2022  العام املاليإيرادات الربع الثالث من  وصلت  إيجابي حيث  أداٍء  تسجيل    واصلت الشركة  .2021ديسمبر  

الثالث على التوالي    ويعد هذا الربع .  الجائحةما قبل تفش ي  يات  مستو   ةمتجاوز   و   على أساس سنوي   %9نسبته  نمو  ريال سعودي، ب

 
 
األولى  أشهر  التسعة  مليون ريال سعودي، مما رفع صافي أرباح فترة    16.0قدره  مسجل  صافي ربح  ، مع  الذي تحققه فيه الشركة أرباحا

املالي قبل   ريال سعوديمليون    82.6إلى    2022  للعام  ونوفمبر  أكتوبر  خالل شهري  بأداء قوي  اإلجراءات تشديد  إعادة  مدعومة 

 .2021في اململكة العربية السعودية خالل ديسمبر "أوميكرون"  19-جائحة كوفيدمتحور االحترازية املتعلقة باحتواء انتشار 

 

  شركة  اكتسبت    :كيرللحقال مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي  وعن النتائج،  
 
الحكير زخما

تحقيق واالرباح    هابعد  االيرادات  في  متتاليةفي  نمو  أرباع  املستمر    ثالثة  بالتعافي   
 
مدفوعا

والدولية ل  املحلية  التجزئة  التراجع    ، عمليات  من  الرغم  املستهلكين  الطفيف  على  طلب  في 

 . "أوميكورن"املرتبطة باملتحور خاوف املخالل شهر ديسمبر بسبب 

 

مكرزل "وأضاف  خالل  :  من  النمو  عجلة  دفع  في  جديدة  تقديم  نستمر  تجارية  عالمات 

بتوفير أسلوب حياة عصرى  نفمع  ،  لدعم استراتيجيتنا   مرتبطة  الوقت  في  على    سهالتركيز 

التحول في قطاع   يستمر كما و . خطة طرح املتجر وزيادة التجارة اإللكترونية لجميع شراكاتنا

،  2023  العام املاليفي  تتواصل  واملشروبات مع التوسعات الرئيسية التي من املقرر أن    األغذية

    وهذا ما يظهر 
 
 من اتفاقية االمتياز الرئيسية املعلنة مؤخر واضحا

 
سلسلة صب  ململكة مع  في ا  ا

 ."، أكبر عالمة تجارية للمطاعم في العالمواي

 

مكرزل " وتابع  الجديدة :  االستحواذ  عمليات  في    تناميمع    هذه       تتماش ى  قنوات  قدراتنا  

ب و املتعددة   لتسوق ا نتقدم في سعينا  ،  هذا االطاروفي      الرقمي.  التحول خطة  التزامنا  فنحن 

القنوات  تقديم  ل  متعددة  تجريبية  تسوق  حصولنا  ،  تجربة  خالل  من   وذلك 
 
على      مؤخرا

 ". لتمويل االستهالكي املصغر من خالل التقنية املاليةلالسعودي إلنشاء شركة  البنك املركزى املوافقة األولية من 

 

العام  عالمات تجارية جديدة في 
 2022  المالي

 

 

 

* اتفاقية موقعة، لم تظهر بعد في عدد عالمتنا 

 املالية  قوائمناالتجارية أو 
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وضعنا على املسار الصحيح لتقديم أداء   العام املاليحتى اآلن في هذه    عملنا  فرق حققته  إن التقدم القوي الذي  : "واختتم مكرزل

 السنةمربح طوال  
 
يساعدنا  جيد    وضٍع نتمتع ب أبريل.  شهر  يبدأ في أوائل  ، الذي س شهر رمضان املبارك ستقبال  وأننا نستعد ال   ، خاصة

اإلجراءات االحترازية املتعلقة  تشديد  الرغم من  ب   ،مليارات ريال سعودي   6نا إلى  إيراداتوصول  املتمثل في  تحقيق هدفنا األساس ي  في  

 والتي أثرت على بعض العمليات على مدار الشهرين املاضيين".  19-باحتواء انتشار جائحة كوفيد

 

   ملخص ألبرز مالمح األداء املالي

 

 مليون ريال سعودي 
  -الربع الثالث 

  العام املالي

2022 

  -الربع الثالث 

  العام املالي

2021 

 التغيير  

)على أساس  

 سنوي( 

األشهر  

  -التسعة 

  العام املالي

2022 

األشهر  

  -التسعة 

  العام املالي

2021 

 التغيير  

)على أساس  

 سنوي( 

 %46.1 3,100 4,528 %8.6 1,350 1,466 اإليرادات

 - (33) 809 %55.3 157 245 جمالي الربح )الخسارة( إ

األرباح التشغيلية قبل املصروفات  

 *    واالستهالك واإلطفاءالبنكية والزكاة 

102 10 937.2% 369 (372) - 

 - (762) 83 - (128) 16 صافي الربح )الخسارة(

 تكلفة التمويل على التزامات اإليجار استهالك موجودات حق االستخدام و  بعد خصمأي  16 قبل تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم*

 

 

   :في الحكيرالتنفيذي  بلبيس ي، املدير املالي  الأحمد  قال  من جهته،  
 
   "لقد حققنا أداء  ماليا

 
  وصلخالل الربع الثالث، حيث    جيدا

، والتي بدأنا  تكاليف ال ارتفاع  التي تسببها    الطفيفةالرغم من الضغوط  ب  وذلك  ، زيادة اإليراداتنتيجة ل   %16.7هامش الربح اإلجمالي  

مليون ريال سعودي تتعلق    9وذلك بسبب مصاريف غير متكررة بقيمة    الهوامش التشغيلية لهذا الربع تأثرت  كما و .  نالحظ انخفاضها

واملرحلة االنتقالية    يةلسنوات سابقة باإلضافة إلى املصاريف املتزايدة غير املتكررة املرتبطة برسوم استشارا  بيتقييم ضري   اعادةب 

 . "ملركز الخدمة املشتركة

 

 مع    ، املالي والتشغيلي   ها تعزيز مركز   شركة الحكير تواصل    ":  بلبيس يالوأضاف  
 
العمليات التشغيلية من    تبسيط استكمال  خصوصا

 
 
   فى  خالل مركز الخدمة املشتركة الذي تم إطالقه مؤخرا

 
.  إلى تكنولوجيا املعلومات والتمويل ومبادرات التحسين األخرى   مصر إضافة

  تؤتي ثمارها  ان   توفير والتحقيق ترشيد أعلى للتكلفة  التي ستتيح لنا استثماراتنا في قيادة التميز التشغيلي  تبدأنحن نتوقع ان  و 
 
بدءا

 ".  2023الي العام امل  من

 

الزيادة املقترحة في رأس املال بقيمة مليار ريال سعودي عن طريق إصدار حقوق أولوية تمر  إضافة إلى ذلك، فإن  :  وتابع البلبيس ي

الالزمة التنظيمية     ، باملراحل 
 
رئيسيا  

 
عامال تعزيز    ستكون  النمو  لتمكين  خطط  وتمويل  الديون  خفض  طريق  عن  ميزانيتنا 

جديدة   مبادرات  واستكشاف  عن  مضافة  قيمة  تحققاالستراتيجية   
 
فضال بين  تحس،  التوازن  لتحقيق  النقدية  التدفقات  ين 

 . طويلة األجل" و العائداتاملتطلبات التشغيلية  
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ما قبل الجائحة،  املسجلة في فترة    ياتستو امل تجاوز  اإليرادات  واصل  ت  -  2022  للعام املالي الربع الثالث  أهم مؤشرات  

 لربع الثالث على التوالي تسجيل األرباح لمع 

 
اإليرادات تحليل    

ويأتي هذا االرتفاع    ،مليون ريال سعودي  1،466لتصل إلى    %8.6بنسبة    2022  العام املاليارتفعت إيرادات الحكير للربع الثالث من  

 مدفوع
 
انخفض  في حين    ، 2021خالل شهري أكتوبر ونوفمبر    خاصة  التجزئة املحلية والدوليةقطاع  باالنتعاش املستمر في إيرادات   ا

بشكل طفيف خالل ديسمبر   املستهلكين  "أوميكرون"  بعد ظهور    2021طلب  الجديد  املرتبطة  و املتحور  اململكة.    بهاإلجراءات  في 

مليون ريال سعودي في الربع الثالث    1،290، والتي سجلت حينها  تستمر اإليرادات في االرتفاع عند مقارنتها بمستويات ما قبل الجائحة

   .ينلمستهلكل   ملعدالت االنفاق  ةالتدريجي  العودة ، مما يسلط الضوء على 2020من العام املالي 

 

انحسر  حيث    ،مليون ريال سعودي  4،528لتصل إلى    %46.1بنسبة   2022  العام املالي ارتفعت إيرادات فترة التسعة أشهر األولى من  

 وانتعشت التجارة في جميع   19-كوفيدتفش ي التأثير الشديد لتدابير احتواء  
 
 القطاعات.  تدريجيا

 

مليون ريال    1،037لتصل إلى  على أساس سنوي   %2.8بشكل هامش ي بنسبة    التجزئة السعودي قطاع  انخفضت إيرادات   ▪

 في  قطاع  . كان أداء  2022لربع الثالث من العام املالي  في اسعودي  
 
تم  حيث    ، أكتوبر ونوفمبر شهري  التجزئة السعودي قويا

انتشار    نموٍ تسجيل   بعد  تراجع خالل ديسمبر  لكنه   ، "أوميكرون"  إيجابي  القيود  وإعادة  املتحور  بعض  املرتبطة  فرض 

اإليرادات  ، وصلت  2022العام املالي  األولى من  أشهر  التسعة  في فترة  أما  الحكومة السعودية.  من قبل    19-بجائحة كوفيد

 مليون ريال سعودي. 2،458على أساس سنوي من  %37.6بنسبة  مليون ريال سعودي، بارتفاع 3،382إلى 

 

مليون ريال سعودي، بزيادة    131إيرادات بلغت    2022  العام املاليلربع الثالث من  في ا  األغذية واملشروباتقطاع  حقق   ▪

 ملواصلة  ،  2021  العام املاليفي الربع الثالث من  تم تسجيلها  مليون ريال سعودي    119مع  قارنة  بامل   %9.6قدرها  
 
وذلك نتيجة

  كانت  ،  باملقارنة بالربع السابق  متاجر جديدة خالل هذا الربع.    19مع افتتاح    املتناميقطاع  هذا ال الشركة االستثمار في  

التي    األغذية واملشروباتتقديم  ذات الصلة بنشطة  األبزيادة    ت عملياتناتأثر   حيث  ، مستقرة اإليرادات   في الهواء الطلق 

 شهدها موسم الرياض.  

   األغذية واملشروباتيكتسب التوسع في قطاع    
 
التي من املقرر   ،املتاجروافتتاح  من خالل اتفاقيات االمتياز الفرعية    زخما

والتي ستشهد افتتاح أكثر من    "صب وايسلسلة "اتفاقية امتياز رئيسية مع  توقيع  تم  و .  2023  العام املاليخالل  أن تستمر  

في اململكة على مدى السنوات الست املقبلة  145  
 
 إضافيا

 
الـ    20،  متجرا وقعت  كما  .  القادمة  24منها متوقعة في األشهر 

  الشركة  
 
اللبنانية "سيكريتس"اتفاقية امتياز رئيسية مع  أيضا ي ،  شركة مخابز الكيك     قدممما 

 
   للمملكة مفهوما

 
  جديدا

 
 
 .األغذية واملشروباتمن  وفريدا

 

، بزيادة  2022  العام املاليلربع الثالث من  في ا مليون ريال سعودي    299إيرادات بقيمة    عمليات التجزئة الدوليةحققت   ▪

من مستويات    كثيراأعلى    الى مستويات تعد هذه اإليرادات  وصلت    ، و 2021  العام املاليالربع الثالث من  باملقارنة مع    82.4%

. تواصل الحكير التعاون مع  وتيرة النموما قبل الجائحة مع استمرار أسواق رابطة الدول املستقلة ومصر واألردن في دفع  

ل  املستقلة ومصر واألردن  الدول  رابطة  املختارة مثل  النمو  التجارية عبر أسواق  في دراتقتعزيز  شركاء عالمتها  التجارة    ها 

 .  مع العمل في الوقت نفسه على ترحيل عالمات تجارية جديدة إلى هذه البلدان اإللكترونيةالتقليدية و 
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   55لتصل إلى    %13بنسبة   2022  املالي   العامللربع الثالث من   املبيعات عبر اإلنترنت انخفضت   ▪
 
  مليون ريال سعودي مقارنة

املالي   العام  من  الثالث  بسبب    ، 2021بالربع  الطلب  ارتفاع  من  استفاد  بالجائحة. شكلت    تشديد الذي  املرتبطة  القيود 

في الربع    %4.1نسبته    ما (  واملشروبات  األغذية   قطاع عبر اإلنترنت في إجمالي اإليرادات )باستثناء   املبيعات مساهمة إيرادات  

   2022  املالي  العامالثالث من  
 
  العام في الربع الثاني من    %4.4و  2021  املالي   العامفي الربع الثالث من    %5.1  نسبةب   مقارنة

 .2022 املالي

لتأسيس    فاس البز  شركةمن خالل    ،   حصلت الحكير     البنك املركزي السعودي  شركة فاس  ، على موافقة مبدئية من 

وسيتم  ،  بناء  على أحدث التقنيات املتاحةاملصغر  مجموعة متنوعة من خدمات التمويل    فاس للتمويل . ستقدم  للتمويل 

ببرنامج   البز  الجديدوالء  ال ربطها  إطالق  و .  لفاس  للتمويل  يتماش ى  الحكير  فاس  إستراتيجية  تسوق  إفي  مع  تجربة  نشاء 

لعمال القنوات  تهدف  تجريبية متعددة  بينما  الرائد شركة  تصبح  ل  ئها  نمط    ة التجزئة  العربية  ملنتجات  اململكة  في  الحياة 

 السعودية والشريك املفضل للعالمات التجارية املحلية والدولية.

 

اإليرادات حسب القسم 

 

اإليرادات حسب القناة 

 

افية اإليرادات حسب  املنطقة الجغر

 
 

 
 

  تسجل  حيث،    2022  العام املاليلربع الثالث من  خالل ا  في التحسن  اإليرادات املوحدة على أساس حساب املثل باملثل واصلت  كما  

 
 
   تأثرمستوى النمو  ومن الجدير بالذكر أن  يجابي للربع الثالث على التوالي.  اإل   النمو   وهو،  %3.7بنسبة    نموا

 
ديسمبر  شهر  في    جزئيا

"أوميكورن"خاوف  املبسبب   باملتحور  باملثل    سجل كان  حيث    ،  املرتبطة  املثل  أساس حساب  املوحد على  النمو  نهاية  معدل  حتى 

  ارتفاعا نوفمبر 
 
 .%7.8 إلى  تهنسبوصلت   قويا

 

السعوديإيرادات  انخفضت   ▪ بالسوق  التجزئة  باملثل    قطاع  املثل  أساس حساب  من  على  الثالث  املاليللربع    2022  العام 

  حتى نهاية نوفمبراملثل باملثل    على أساس حساب  في االيرادات    االنخفاضنسبة    تكان وقد  على أساس سنوي.    %6.4بنسبة  

الشركة  التجزئة املحلي. تواصل إدارة  قطاع  في ديسمبر على  املتصاعد    19  -جائحة كوفيد، مما يدل على التأثير ملنحنى  0.9%

 الفردية املنخفضة على املدى القريب. النمو في أرقام املثل باملثل استهداف العودة إلى نمو 

 

من   ▪ الشركة  إيرادات  الدوليةارتفعت  باملثل    املبيعات  املثل  أساس حساب  الثالث من  على  املالي للربع  بنسبة    2022  العام 

بعودة  هذه الزيادة  جاءت  ، و   80.5% ب مدعومة بشكل أساس ي  في  اللتين  ،  أذربيجان وجورجيافي  قوة  التجارة   
 
سجلتا ارتفاعا

 العمليات.  كافة لى ع فيهما الجائحة  مع رفع القيود املتعلقة ب % 100بنسبة   املثل باملثل  على أساس حساب بيعاتامل 

 

79.0%

12.1%

8.8%

70.7%

20.4%

8.9%

قطاع التجزئة السعودى قطاع التجزئة الدولى

األغذية و المشروبات

الدائرة الخارجية-22الربع الثالث 

الدائرة الداخلية-21الربع الثالث 

95.3%

4.7%

96.3%

3.7%

المتاجر المنصات االكترونية

الدائرة الخارجية-22الربع الثالث 

الدائرة الداخلية-21الربع الثالث 

88%

7%
3%3%

79.6%

12.8%

3.5%4.1%

السعودية رابطة الدول المستقلة

مصر أخرى

الدائرة الخارجية-22الربع الثالث 

الدائرة الداخلية-21الربع الثالث 
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باملثل  ا على أساس    %15.5بنسبة    املبيعات عبر اإلنترنت   انخفضت  ▪ الثالث من  ملثل  زيادة    ءجرا  ، 2022  العام املالي في الربع 

 بفيروس كورونا. املتعلقة تحركتخفيف قيود ال  املتاجر بعد  داخل النشاط 

 

 صافي الدخل تحليل 

باملقارنة مع الفترة نفسها    2022  العام املاليمليون ريال سعودي للربع الثالث من    245ليصل إلى    %55.3بنسبة    إجمالي الربحارتفع  

باملخزون ملعدالتها الطبيعية  مع الحفاظ على    املتعلقةاملخصصات    خفض   و    ،زيادة اإليرادات، ويعود ذلك إلى  2021  العام املاليمن  

في الربع    %11.7من  بتحسن  ،  2022  العام املالي في الربع الثالث من    %16.7نسبة  هامش الربح اإلجمالي  سجل  و .    هوامش تجارية قوية

  انكماش طفيف فى بسببأقل بشكل طفيف مما كان عليه في الربع السابق  هذا الهامش  جاء  ، لكن  2021  العام املاليالثالث من  

 . إجمالي التكاليفضغط على  مثل  املستمرة في سالسل التوريد العاملية األمر الذي    القيود ٪ على خلفية  42.0  لتبلغ  جاريةتال هوامش  ال 

 

   809حو  ن   2022  العام املالي بلغ إجمالي الربح خالل التسعة أشهر األولى من  
 
  33قدره    خسارة  بإجمالي   مليون ريال سعودي مقارنة

مليون ريال سعودي في التسعة أشهر األولى    949وإجمالي ربح قدره    2021  العام املاليمن  األولى  أشهر  التسعة  مليون ريال سعودي في  

 أصبح االتجاه نحو الربحية واضحو .  2020  العام املاليمن  
 
مستويات ما قبل الجائحة  إلى التحسن  هذا  واصل  ت ي اآلن ومن املتوقع أن   ا

 .الجائحةقيود قوى ل تشديد  إعادة  فى حال عدممع عودة سلوكيات املستهلك إلى طبيعتها، 

 

   ، 2022  العام املاليمليون ريال سعودي في الربع الثالث من    146.6  العمومية واإلداريةاملصاريف  مصاريف البيع و سجلت  
 
  مقارنة

مصاريف البيع واملصاريف العمومية  . بينما تواصل الشركة إبقاء  2021  العام املالي مليون ريال سعودي في الربع الثالث من    116  مع

الربع  تحت رقابة مشددة، تضم  واإلدارية   بقيمة  ن هذا  ب   9مصاريف غير متكررة  تتعلق  ريال سعودي    بي تقييم ضري اعادة  مليون 

إلى املصاريف املتزايدة غير املتكررة   ريال سعودي مرتبطة برسوم االستشارات واملرحلة  مليون    4بقيمة  لسنوات سابقة باإلضافة 

املشتركة الخدمة  ملركز  الخدمة    .  االنتقالية  مراكز  في  استثماراتنا  تكنولوجيا  ستبدأ  في  ا  حالي  به  نقوم  الذي  والتحول  املشتركة 

ا من السنة املالية املعلومات ، والشؤون   . 23املالية ، واملوارد البشرية ، وعملية الشراء ، وإدارة سلسلة التوريد ، تؤتي ثمارها بدء 

 

:  16املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  تطبيق  )قبل    اإلطفاءو الفوائد والضرائب واالستهالك  احتساب  األرباح قبل  بلغت  

مليون ريال سعودي للربع الثالث    101.7تكاليف التمويل على التزامات اإليجار(  استهالك موجودات حق االستخدام و بعد خصم  و 

 مع  2022  العام املاليمن  
 
 كما  ،  2021  العام املاليمليون ريال سعودي في الربع الثالث من    9.8، مقارنة

 
لألرباح قبل    حققت هامشا

العام  األولى من  أشهر  التسعة  خالل فترة    %8.2نسبة  خالل الربع و   %6.9بنسبة    اإلطفاءو الفوائد والضرائب واالستهالك  احتساب  

 للعام بأكمله.   %8.0هامش البالغ ال الصحيح لتلبية توجيهات اإلدارة بفي املسار الحكير جه ت ت، و 2022 املالي

 

مليون    128.1مقابل صافي خسارة    2022  العام املاليمليون ريال سعودي في الربع الثالث من    16.0قدره    صافي ربححققت الحكير  

  ، محققة بذلك  2021  العام املالي ريال سعودي في الربع الثالث من  
 
شير إلى التعافي املستمر في البيئة  وت   الثالث على التواليلربع  ل أرباحا

  العام املالي في الربع الثاني من    %1.5من    %1.1األسواق التي تعمل بها. انخفض هامش صافي الربح إلى    فىاالجتماعية واالقتصادية  

هامش الربح    يأتي    هاباستثناء  والتي صاريف غير متكررةموالتي تضمنت      ارتفاع  املصروفات البيعية والعمومية واإلدارية  مع  2022

   ،العام املاليخالل التسعة أشهر األولى من  .  ٪2.0  عندالصافي للربع  
 
مليون ريال سعودي    82.6صافية بلغت    حققت الحكير أرباحا

 مليون ريال سعودي في العام السابق. 761.9صافي خسارة قدرها مع مقارنة ، 2022
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واالستهالك األرباح التشغيلية قبل املصروفات البنكية والزكاة 

 ( 16)قبل تطبيق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  واإلطفاء

 صافي الربح / )الخسارة( )مليون ريال سعودي( 

  

 

 امليزانية العمومية وتحليل التدفق النقدي 

مع  مقارنة    %6.2، مما يمثل زيادة بنسبة  2022  العام املاليمليون ريال سعودي للربع الثالث من    1،168  املخزونسجلت أرصدة  

  وذلك من املبيعات، % 1.7مليون ريال سعودي، بنسبة  24.7. وبلغت مخصصات املخزون 2022 العام املاليالربع الثاني من 
 
تماشيا

 .٪ من املبيعات2-1بنسبة   املخزون وانكماش املتقادم املخزون مخصصات  على لحفاظ  بامع توجيهات اإلدارة  

 

بزيادة    327قدره    حجم تدفقات نقدية من األنشطة التشغيليةسجلت الشركة   للربع،  على أساس    %163مليون ريال سعودي 

مليون ريال    764الحكير تدفقات نقدية تشغيلية قوية بلغت    حققت،  2022  العام املالياألولى من  أشهر  التسعة  في فترة  وسنوي.  

  يالتشغيل النقدي  التدفق  مستويات  أقل من    %3فقط  ، و   2021  للعام املالي  أشهرالتسعة  مستوى    عن  %61  بزيادة قدرها  سعودي،  

تخفيض ديونها  مليون ريال سعودي، مما مكن الشركة من    790والبالغ  للجائحة  السابقة    2020  للعام املالياألولى    أشهرللتسعة  

 . 2021ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في   2،938لتصل إلى  2021مارس  31منذ   %6بنسبة   التي تحمل فوائد

 

  2021أعلن مجلس اإلدارة في نوفمبر  كان قد  
 
حقوق  من خالل إصدار    عن قراره بالتوصية بخفض رأس املال وزيادة رأس املال الحقا

، وتعتزم الحكير  ألولويةاومن املتوقع أن تجمع الشركة مليار ريال من خالل إصدار حقوق    لحكير.شركة التعزيز املركز املالي ل   أولوية

ح لرأس  التغيير الناج   تيحسي و استخدام هذه العائدات لتقليل ديون الشركة وتحسين السيولة وتعزيز املرونة املالية العامة للشركة.  

إلى    تغيير رأس املال  طلب  قدمت   وكانت الشركة قد   .2023املال للحكير باستعادة االمتثال الكامل للعهود املالية بحلول العام املالي  

 .حينهفي  تطورات الن اإلعالن ع وسيتم   2022هيئة السوق املالية في يناير 

 

10
102

-372

369

الربع الثالث 

2021

الربع الثالث 

2022

التسعة أشهر 

2021األولى 

التسعة أشهر 

2022األولى 

-128

16

-762

83

الربع الثالث 

2021

الربع الثالث 

2022

التسعة أشهر 

2021األولى 

التسعة أشهر 

2022األولى 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ALHOKAIR   |   EARNINGS RELEASE 7 

 

 2022من العام املالي الشهر التسعة  وا لثالربع الثا

 تقرير النتائج املالية والتشغيلية 
 2022 فبراير 07الرياض |  

 

ستراتيجية التحول ا: التركيزتحت   

  على أربع ركائزالجديدة  كز استراتيجية التحول  ت تر و أطلقت الحكير خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحقيق نمو مستدام ومربح.  

تم تحقيق  و .  نة، وااللتزام بالرقممرتبطة بتوفير أسلوب حياة عصرى املحفظة، والتميز التشغيلي، وبناء عالمة تجارية    تحسين أداء  هي 

 الربع: هذا النتائج التالية خالل 

 

 التميز التشغيلي املحفظة تحسين أداء 

إغالق   • تجارية    3تم  عالمة  أضفنا  بينما  تجارية  عالمات 

* ، وبذلك يصل إجمالي عالمتنا التجارية  Alo Yogaواحدة  ،  

 .85لى إ

ا ألول مرة    • ا إيجابي    6  منذأظهرت شبكة متاجرنا املوحدة نمو 

  أرباع

استمر    قطاع في   •  ، عدد  التجزئة  يتم  جر  ااملت صافي  التي 

   30االستقرار مع إغالق  إغالقها في  
 
لتجزئة وافتتاح  ل  متجرا

22   
 
بشكل  املبينما توسعت   آخرين  متجرا ساحة اإلجمالية 

   .طفيف

   19، تم افتتاح  واملشروباتاألغذية  في قطاع   •
 
وإغالق    منفذا

قدرها    9 صافية  زيادة  إلى  أدى  مما  منافذ.    10منافذ، 

الرئيسية  وستساهم   االمتياز  سلسلة  لشركة  ل اتفاقية  مع 

  العام املالي في الربع الثالث من  التي تم توقيعها    " صب واي"

   145إنشاء أكثر من  في    2022
 
   متجرا

 
السنوات  خالل    جديدا

 املقبلة الست 

*تمت إضافة العالمات التجارية إلى عدد عالمتنا التجارية  *

   وبياناتنا املالية

تقييم الثغرات الواسع في قسم تكنولوجيا املعلومات لدعم   •

  زودوم v16برنامج أوراكل املبادرات الرئيسية األخرى: تنفيذ  

 الخدمات املدارة وخدمة العمالء وبرنامج الوالء.

جرد املخزون الخارجي لتحقيق أقص ى قدر من الدقة وتوفير   •

 التكاليف 

تحول   • قبل  برنامج  من  مقدم  خدمات  استراتيجي  مستشار 

عاملي   واملخزون قضايا  يعالج  احترافية  األسعار    حساسية 

 .والهيكل التنظيمي ي ساس الصفر األ وتحسين التكلفة على 

لتقييم   • خالل  إضافي  من  التكلفة  تحليل  توفير  تحسين 

والتكاليف  املوظفين واإليجارات واملرافق    اليفتفصيلي لتك

 األخرى. 

إطالق املرحلة األولى من مركز الخدمة املشتركة في مصر مع  •

الثاني  النصف  في  أخرى  مراكز  تشغيل  إلى  ،  بدء  أدى  مما 

 ال 
 
   2023  العام املالي من    توفير في تكاليف املواد بدءا

 
 فصاعدا

العام  لربع الثالث من  في ا  %72مستويات السعودة  سجلت   •

يعادل  2022  املالي ما  أي  البالتينال ،  برنامج    في  ينطاق 

املستمر  نطاقات املنهي  بالتطوير  االلتزام  على  التأكيد  مع   ،

 الفرص الوظيفية. توفير و 

 تماشي أعضاء الفريق  في  اإلناث  هي نسبة    70% •
 
الهدف  مع    ا

 .املعلن لتعزيز اإلدماج والتنوع

 نة االلتزام بالرقم الحياةنمط بناء عالمة تجارية ل

نطاق محفظة العالمات التجارية، مع  توسيع  االستمرار في   •

 املحفظة  بعد ترشيدابعة للشركة ت عالمة تجارية    85وجود 

سلسلة متاجر    افتتاح أول متجر من  تم  ، 2021  في ديسمبر •

، ومن املقرر افتتاح الفرع  املخطط لها  "ألو يوغا" الخمسة  

متجر "فالينغ  تم تأجيل افتتاح  كما  .  2022الثاني في يونيو  

 .2022حتى مارس  Flying Tigerتايغر" 

 "Fnac Dartyمتاجر " تحديد مواقع  •

على   • االستحواذ  من  االنتهاء  الرئيس ي  اال تم  لسلسلة  متياز 

ا   20مع وجود خطط لفتح  2022في يناير  "صب واي" متجر 

تكامل عالمات الحكير التجارية على فوغا كلوسيت  استمرار   •

 عالمة تجارية مدعوم  51إضافة مع 
 
 بالتسويق املحسن  ة

 في السعوديةااللكتروني    Decathlonمتجر إطالق  •

" في متاجر ألف وألدو إطالق  •
 
 خدمة "اشتر اآلن وادفع الحقا

 بأكملها  Inditexعبر محفظة   iPodطرح املبيعات من خالل  •

 قيد التطوير أخرى  مواقع عاملية 3تطبيق ألدو للمملكة و •

أحادية    8تطوير   • اململكة    اتلعالملمواقع  في  التجارية 

 
 
 2023 العام املاليإلطالقها في الربع األول من استعدادا
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غضون   في  للشركة  ا 
 
تم    24مملوك كما  القادمة.  ا  شهر 

شركة "سيكريتس" مع أول فرعين سيتم  و امتياز    الحصول 

 . 23افتتاحهما في السنة املالية

سابقا مع سينابون )إبرام اتفاقية البيع املتبادل مع شركة   •

الوجبات السريعة    في واحدة من مطاعم  (سياتل بست كوفي

 الرائدة في اململكة.

إلطالق  تواصل   • التجارية  العالمات  من  شركائنا  مع  العمل 

تحقيقا  .  عالمات تجارية جديدة والتوسع في األسواق النامية

متجر "كيكو ميالنو" من الثالث    لهذه الغاية ، افتتحنا أول 

افتتاحها  متاجر متاجر    املزعم  وجود  مع  أذربيجان  في 

 .املتوقع افتتاحها في املغربإضافية من 

لوجستية  توقيع   • ثالث  مع  اتفاقية خدمات  لتحسين  طرف 

 كفاءة التكلفة وقابلية التوسع

لتأسيس   • السعودي  املركزي  البنك  من  مبدئية  موافقة 

 تمويل  شركة فاس لل 

 

 

:  مع  تواصليرجى الملزيد من املعلومات   

 إدارة عالقات املستثمرين 

لكتروني:  اإلبريد ال

investors.relations@fahretail.com  

 العرض التقديمي واملؤتمر الهاتفي للمحللين 

ستستضيف الشركة املؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج املالية  

مساء  بتوقيت  4:00ساعة في تمام ال 2022 فبراير 8والتشغيلية للشركة وذلك في 

 السعودية. للحصول على تفاصيل املؤتمر الهاتفي، يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

investors.relations@fahretail.com  ويمكن تحميل العرض التقديمي للنتائج .

قبل املؤتمر الهاتفي عبر الرابط:   2022من العام املالي  لثاملالية والتشغيلية للربع الثا

ir.fahretail.com   
 

  

mailto:investors.relations@fahretail.com
mailto:investor.relations@fahretail.com
mailto:investor.relations@fahretail.com
https://ir.fahretail.com/
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 قائمة الدخل  
الربع  مليون ريال سعودي

الثالث 

FY21 

الربع الثالث 

FY22 

التغيير على  

 أساس سنوي 

التسعة أشهر 

 FY21األولى 

التسعة أشهر 

 FY22األولى 

التغيير على  

أساس 

 سنوي 

 %46.1 4,528  3,100 %8.6  1,466  1,350  اإليرادات 

 %18.7 (3,719) (3,134) %2.5 (1,222)  (1,192)  تكلفة اإليرادات

 - 809 (33) %55.3  245   157  اجمالي الربح 

 19.0 %17.9 %1.1-  5.0  %16.7 %11.7 هامش إجمالي الربح

 %30.5 (142) (109) %84.1 (52)  (28)  مصاريف البيع والتوزيع 

 %27.7 (264) (207) %7 (94)  (88)  املصاريف اإلدارية والعمومية 

 -    - (19) -    -     10  تكلفة انخفاض القيمة

 %55- (32) (71) %61.4- (11)  (30)  مصاريف تشغيلية أخرى 

 %37.9- (141) (228) %48.7- (38)  (74)  واالستهالك اإلطفاء 

 %52.5- 110 232 %38.3  47   34  صافي الدخل )الخسارة( األخرى 

 - 340 (434) -  96  (18)  ي التشغيل الربح

 21.5 %7.5 %14.0-  7.9  %6.5 %1.3- يالتشغيل الربحهامش 

 %27.2- (200) (275) %30.8- (57) (83)  تكلفة التمويل 

 %258.9 (4)  (1) %258.9 (4)  (1) حصة الخسارة في شركات زميلة 

 - 136 (710) -  34  (102)  الربح قبل احتساب الزكاة والضريبة 

 %3.5 (53) (52) %29.5- (18) (26)  الزكاة وضريبة الدخل 

 - 83 (762) -  16  (128)  صافي الربح للفترة 

 26.4 %1.8 %24.6- 10.6 %1.1 %9.5- هامش صافي الربح

             الربح الخاص بكل من:

 - 85 (753) - 17 (129)  مساهمي الشركة 

 %68.6- (3) (9) - (1)  1  الحصص غير املسيطرة 

              

 - 0.41 (3.59) -  0.08  (0.61)  معدل ربحية السهم

             

قبل احتساب   األرباح التشغيلية

الفوائد والضرائب واإلطفاء  

 واالستهالك

 10  102 937.2% (372) 369 - 

قبل  هامش األرباح التشغيلية 

احتساب الفوائد والضرائب واإلطفاء 

 واالستهالك

0.7% 6.9% 6.2 -12.0% 8.2% 20.1 
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   قائمة املركز املالي
 التغيير  2021مارس  31 2021ديسمبر  31 مليون ريال سعودي

       األصول 

 %1 1327  1,338  املمتلكات واآلالت واملعدات 

 %6- 3,402  3,182  أصول حق االستخدام 

 %3 1,111 1,140 واألصول غير امللموسةالتجارية الشهرة 

 %0 2 2 يةعقار ات استثمار 

 % 2,631  3   74  االستثمارات املحتسبة بطريقة حقوق امللكية 

 %0  300  301 استثمارات أخرى 

 %2-  6,145  6,036 إجمالي األصول الثابتة

 %1 1,152 1,168 املخزون 

 %71 471 803 السلف والودائع والذمم املدينة األخرى 

 %27- 48 35 والتأمين وعقود اإليجاراملدفوعات املسبقة 

 - 75    -  تجارية ذمم مدينة من بيع شركات تابعة / عالمات 

 %53- 468 219 النقد وما في حكمه

 %1 2,213 2,225 إجمالي األصول املتداولة 

 %1- 8,359 8,261 إجمالي األصول 

       حقوق امللكية واملطلوبات 

 %0  2,100   2,100  رأس املال

 %3- (511) (495)  االحتياطيات )النظامية والعملة األجنبية والقيمة العادلة( 

 %8- (1,038)  (952) الخسائر املتراكمة 

 %18  552  653 حقوق امللكية العائدة ملساهمي الشركة

 %3 (100)  (103) الحصص غير املسيطرة 

 %22  452  550 إجمالي حقوق امللكية 

 -  2,304     -  قروض طويلة األجلال

 %1-  2,838  2,819 التزامات عقود اإليجار 

 %5 110 115 نهاية الخدمة للموظفينمكافآت 

 %44- 5,253  2,935  إجمالي املطلوبات غير املتداولة 

 %21  1,016 1,230 الذمم الدائنة التجارية

 %81 16 29 مطلوبات الزكاة والضرائب

 %28-    803  580 الجزء املتداول  –التزامات عقود اإليجار  

 %258  820  2,938 القروض قصيرة األجل 

 %80 2,655 4,776 إجمالي املطلوبات املتداولة

 %2- 7,907 7,711 إجمالي املطلوبات 

 %1- 8,359 8,261 و االلتزامات إجمالي حقوق امللكية 
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 نبذة حول فواز الحكير وشركاه

من قبل فواز وسلمان وعبد املجيد الحكير. وتعد الشركة منذ  م 1990عام التأسست شركة فواز الحكير وشركاه )املعروفة باسم "الحكير"( في 

سهم  تأسيسها من الكيانات الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة في اململكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها املدرجة في أسواق األ 

م، تسارعت وتيرة نمو الشركة بشكل متزايد حتى أصبحت استثماراتها اليوم حوالي  1991ومنذ افتتاحها ألول متاجرها عام    الشرق األوسط. ب

دولة مختلفة. وتمتلك الشركة قاعدة واسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مساحة قابلة للتأجير    11مركز تجاري عبر    100متجر في    1,684

  85موظف. وتضم الشركة حوالي    10,500  ألف متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات يضم أكثر من  470  يزيد عنما  تصل إلى  

تتنوع  عالمة النسائية  تجارية  املالبس  الرجالي  بين  واإلكسسوارات ومستحضرات    ةواملالبس  واألحذية  الوالدة  األطفال وحديثي  ومستلزمات 

واملقاهي.   الشاملة  املتاجر  كبرى  وتشغيل  إدارة  عن   
 
فضال للشركة ملالتجميل،  اإللكتروني  املوقع  زيارة  يرجى  املعلومات،  من    :زيد 

www.fahretail.com. 

 

 البيانات املستقبلية التوقعات و 

  يشتمل هذا البيان على توقعات مستقبلية، والتوقع املستقبلي هو أي توقع ال يتصل بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طريق 

يرات"، "تفترض"،  استخدام مثل العبارات والكلمات اآلتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقد

"توقعات"، "تعتزم"، "ترى"، "تخطط"، "ممكن"، "متوقع"، "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوف"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات  

لومات  أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات التي تتضمن مع

ظيمية  عن النتائج املالية املستقبلية أو الخطط أو التوقعات بشأن األعمال التجارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصادية والتن

 .العامة في املستقبل وغيرها من املسائل التي تؤثر على الشركة

 

إلدارة   الحالية  النظر  وجهات  تعكس  املستقبلية  اإلدارة  والتوقعات  افتراضات  على  تقوم  والتي  مستقبلية،  أحداث  على  )"اإلدارة"(  الشركة 

ازاتها  وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو إنج

 عن أي نتائج في املستقبل، أو عن
 
أداء الشركة أو إنجازاتها الواردة في هذه التوقعات املستقبلية صراحة أو ضمنا. قد   مختلفا اختالفا جوهريا

يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختالف الحالة املالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعات  

ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من املخاطر والشكوك التي قد تتسبب في   املستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو

 عن األمر الواقع. وهذه املخاطر تتضمن التقلبات بأسعار الخامات، أو  
 
تكلفة اختالف التوقع املستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريا

ا استبقاء  على  الشركة  وقدرة  النشاط،  ملزاولة  الالزمة  األوضاع  العمالة  متغيرات  بنجاح وسط  واملنافسة  العمل،  بفريق  الرئيسية  لعناصر 

السياسية واالجتماعية والقانونية واالقتصادية، سواء في اململكة العربية السعودية أو على صعيد االقتصاد العاملي، ومستجدات وتطورات  

ومخاطر اإلرهاب، وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات قطاع الرعاية الصحية على الساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب 

 أسعار صرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقيق والسريع لتحديد املخاطر املستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة املخاطر.

http://www.fahretail.com/

