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استراتيجية تطوير وتواصل تنفيذ في الربع األول  تعود إلى الربحية وشركاه  الحكير شركة فواز عبد العزيز 

 لدعم استدامة التعافي التشغيلية عملياتها 

 

 مليار ريال   1.7باملئة على أساس سنوي لتصل إلى  201بنسبة  2022نمو إجمالي اإليرادات في الربع األول من السنة املالية  •

  2022الربع األول من السنة املالية  في  صافي األرباح  والتحديات التشغيلية مع وصول    19-بعد جائحة كوفيد  العودة الى الربحية •

  ريالمليون  45.7إلى 

إلى  قبل املصروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء  التشغيلية  هامش األرباح  استعادة الهوامش التشغيلية مع وصول   •

  2022باملئة في الربع األول من السنة املالية  11.4

 على أساس سنوي مع إجراءات متواصلة لتعزيز الوضع املالي  باملئة 25.8تقلص املخزون بنسبة  •

 
في   السوق املالية السعودية  أعلنت    –  م2021أغسطس    19الرياض  العزيز الحكير وشركاه )رمز الشركة على  اليوم شركة فواز عبد 

يونيو    30في الربع األول املنتهي في    (، وهي الشركة الرائدة في تجارة التجزئة في اململكة العربية السعودية، عن نتائجها املالية4240"تداول"  

)الربع األول من السنة    ريالمليون    45.7وصافي أرباح قدرها    ريالمليون    1,700.7التي بلغت  عودة سليمة لإليرادات  وحققت  ،  2021

بعد نجاحها في االستجابة للتحديات التي فرضتها جائحة   الربحيةمسجلة عودتها إلى  (،  ريالمليون    535.6: صافي الخسارة  2021املالية  

 التي تنتهجها الشركة لدعم استدامة النمو على املدى الطويل.   استراتيجية تطوير العمليات التشغيليةمع مواصلة تنفيذ  19-كوفيد

 
 :  السيد مروان مكرزل، الرئيس التنفيذي لشركة فواز الحكير وشركاهوقال 

إلى تحقيق األرباح  عودتنا  ال سيما    ئج التي حققناها في الربع األول،النتانحن سعداء ب"

كان الصافية.  الخسائر  من  متتالية  أرباع  خمسة  اإليرادات    بعد  إجمالي  تعافي 

 
 
إلى مستويات ملحوظا أرقام املبيعات  بعد   19-قبل جائحة كوفيد  ما  ، حيث عادت 

 . املباركرمضان وارتفاع املبيعات في موسم شهر األسواق عن االحترازية رفع القيود  

التشغيلية  لقد   العمليات  تطوير  استراتيجية  في   
 
مهما  

 
شوطا عجلة  قطعنا  لدفع 

محفظة   وتوسيع  األعمال  في  التجاريةالتميز  مستوى  عالمتنا  على  الحفاظ  مع   ،

أسلوب الحياة احتالل الشركة ريادة قطاع التجزئة لخدمات  الربحية ال سيما في ظل  

بها وتحتل قائمة األولويات إضافة عالمات    .العصري في جميع األسواق التي نعمل 

اإللكترونيات،   في  دارتي"  "فناك  ذلك  في  بما  جديدة  للمالبس تجارية  يوغا"  و"الو 

للمتاجراألنيقةالرياضية   تايجر"  وذلك لالرتقاء بجهود تنويع    الشاملة،  ، و"فالينغ 

 الشركة.   األعمال التي تبذلها

 

هذه السنة، وبالنظر الى أننا قد تخطينا التحديات املتعلقة باملخزون، سوف نركز 

 على تسريع نمو اإليرادات اإلجمالية وتحسين هوامش الربح، وكما أعلّنا نهاية العام،  

عالمات تجارية جديدة في السنة املالية  

2022* 

 
 

 
 

 
 

 
عالمتنا محفظة لم تظهر بعد في تم توقيع االتفاقية، لكنها  *

 املاليةقوائمنا التجارية أو 
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 سنتخذ بعض اإلجراءات لتعزيز الوضع املالي للشركة لتحقيق استدامة النمو على املدى الطويل.

 
الرقمي  خطة  ب  كما أن التزامنا العالمات التجارية إلى، وحققنا تطورات مهمة  أقوى من أي وقت مض ىالتحول  في ترحيل    منصة   تتمثل 

كلوسيت" مع  فوغا  األول   29إضافة  "،  الربع  خالل  جديدة  املنصة.   عالمة  على  التجارية  العالمات  عروض  تنويع  ملواصلة    والتخطيط 

السعوديةنواصل تعزيز تواجدنا على املنصات اإللكترونية في    باإلضافة إلى ذلك، أطلقنا    اململكة العربية  وفي أسواقنا الدولية، حيث 

 مما سيدعم نمو املبيعات اإللكترونية في كافة األسواق."   اإلنترنت،عبر تين جديدتين منصتين إلكتروني

 

 برز مالمح األداء املالي  أل ملخص 
 

 على األساس السنوي  التغير 2021-الربع األول  2022-األول الربع  ريالمليون 

 % 201.0 564.9 1,700.7 اإليرادات

  ( 242.7) 332.6 إجمالي الربح )الخسارة( 

والزكاة  البنكية  املصروفات  قبل  التشغيلية  األرباح 

 واالستهالك واإلطفاء
193.4 (334.4 )  

  ( 535.6) 45.7 صافي الربح )الخسارة(

 

 

 عودة إجمالي اإليرادات إلى مستوياتها قبل الجائحة   - 2022مؤشرات الربع األول من السنة املالية أبرز 

 

 تحليل اإليرادات  

 بنسبة 2022في الربع األول من السنة املالية  ريالمليون  1,701إيرادات قدرها سجلت شركة الحكير 
 
مقارنة  باملئة  201، محققة ارتفاعا

إيرادات الشركة  أن    إال. وعلى الرغم من الزيادة السنوية الكبيرة،  ريالمليون    565  والتي بلغت  2021بإيرادات الربع األول من السنة املالية  

مع .  19-تقييد حركة األسواق جّراء جائحة كوفيد  بسبب   ريالمليار    1.2وصلت إلى    قد  2021الضائعة في الربع األول من السنة املالية  

عندما سجلت    2020العلم أن األداء في هذا الربع قد حافظ على قوته مقارنة بالفترة التي سبقت الجائحة في الربع األول من السنة املالية  

 .  ريالمليون  1,732الشركة إيرادات قدرها 

 
إلى التعافي الذي شهده قطاع التجزئة في السوق السعودي،   2022األداء اإليجابي إلجمالي اإليرادات في الربع األول من السنة املالية   عزى ي  

أقوى مواسم السنة في املبيعات، إضافة إلى االفتتاح التدريجي لألسواق   الذي يعّد   شهر رمضان املباركهذا الربع مع حلول  تزامن  حيث  

منتصف  ، على الرغم من بعض اإلغالقات الجارية في بعض األسواق الدولية مثل أذربيجان التي عادت لفتح األسواق  مثل جورجيا العاملية  

 . 2021 شهر يونيو

 

في السوق السعوديبلغت إيرادات   • ، بزيادة نسبتها  2022مليون ريال في الربع األول من السنة املالية    1,375  قطاع التجزئة 

للعمليات إلى   476باملئة على أساس سنوي مقارنة بمبلغ    189 مليون ريال، ويرجع هذا األداء اإليجابي إلى العودة التدريجية 

املبارك رمضان  شهر  وحلول  االستهالكي  اإلنفاق  تحّسن  خلفية  على  الطبيعي  قبل  وضعها  ما  مستويات  مع  املقارنة  وعند   .
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   اإليراداتسجلت  الجائحة،  
 
على الرغم من ،  2020باملئة عما كانت عليه في الربع األول من السنة املالية    8.9بنسبة    تراجعا

التجارية  استمرار للمراكز  االستيعابية  القدرة  على  املفروضة  االحترازية  ي  ،القيود  الذي  التعاالمر  استمرار  إلى  بعد  شير  افي 

 الجائحة. 

 

مليون   19مقارنة بمبلغ    2022مليون ريال في الربع األول من السنة املالية    107إيرادات بقيمة    قطاع األغذية واملشروباتحقق   •

على الرغم    مقارنة بالربع السابقباملئة    4.6الربع بنسبة    خاللالتعامالت  . وزاد إجمالي  2021ريال في الربع األول من السنة املالية  

وامل متاجر األغذية  في  الرمضاني  املوسم  الوجبات  من ضعف  املستهلكين عن مطاعم   البتعاد 
 
نظرا للشركة  التابعة  شروبات 

و السريعة.   املالية  كما  السنة  جديدة،    2022ستشهد  متاجر  افتتاح  مع  واملشروبات  األغذية  قطاع  في  التوسع  من   
 
مزيدا

تجارية جديدة.    فرعية  تجارية  امتياز   واتفاقيات الى  واالستحواذ على عالمات  بالذكر  الربع    انه خاللوالجدير  واصلت  هذا 

 باملئة مع استمرار فرض قيود التباعد االجتماعي.   60متاجرنا العمل بطاقة استيعابية قدرها 

 

باملئة على أساس سنوي    215.4بنسبة    2022في الربع األول من السنة املالية    الدولية  العملياتارتفعت إيرادات الشركة من   •

باملئة مقارنة   2.3مليون ريال، مع إعادة فتح املتاجر في األسواق الرئيسية، إال أنها هذه اإليرادات تقل بنسبة    219لتصل إلى  

تحرص املستمرة في بعض األسواق خالل الربع.  غالقات  اإل جّراء    2020قبل الجائحة في الربع األول من السنة املالية    بفترة ما

اإلدارة على توسيع العمليات غير املرتبطة باإلنترنت، وقدرات الشركة في الخدمات اإللكترونية على اإلنترنت في األسواق النامية  

 مثل رابطة الدول املستقلة ومصر واألردن. 

 

  2022مليون ريال في الربع األول من السنة املالية    61.5  اإلنترنتمبيعات املنصات اإللكترونية عبر  بلغت   •
 
، مسجلة انخفاضا

 ألن استمرار التعافي في قطاع التجزئة بالسوق السعودي    82.4باملئة على أساس سنوي من    25.3بنسبة  
 
قد  مليون ريال نظرا

وعند املقارنة مع مبيعات املنصات اإللكترونية في   لقة.مقارنة بالفترة التي كانت محالنا مغ  املتاجرعلى  حركة  التسبب في زيادة  

املالية   السنة  من  كانت  2020الربع األول  اإللكترونية  6.8  عند  التي  التجارة  أن  ريال، نرى  ا  للحكير  مليون     تكتسبقد 
 
زخما

.
 
 متزايدا

  

باملئة، غير أنها ظلت    190نموها للربع الثالث على التوالي بنسبة    اإليرادات املوحدة على أساس حساب املثل باملثل  اصلتو 

راكز املفي    السعة   املستمرة علىجّراء القيود    قبل الجائحة  2020باملئة مقارنة بالربع األول من السنة املالية    13أدنى بنسبة  

 االجتماعي.  والتباعدوبات وقواعد التطعيم التجارية ومتاجر األغذية واملشر 

 

باملئة على أساس املثل   178بنسبة  2022في الربع األول من السنة املالية  قطاع التجزئة بالسوق السعوديإيرادات ارتفعت  •

باملئة مقارنة بالربع األول من السنة  15املثل باملثل في اململكة أدنى بنسبة حساب باملثل، وظلت اإليرادات املوحدة على أساس 

يرادات قطاع التجزئة بالسوق السعودي على أساس وتهدف اإلدارة الى العودة إلى معدالت نمو إقبل الجائحة.    2020املالية  

 حساب املثل باملثل في املدى القريب.
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بسبب رفع   2022في الربع األول من السنة املالية  باملئة    213بنسبة  على أساس حساب املثل باملثل    املبيعات الدوليةارتفعت   •

. في حين ظلت إيرادات املبيعات الدولية على أساس حساب املثل باملثل  19-القيود االحترازية املتعلقة باحتواء فيروس كوفيد

 قبل الجائحة.  2020باملئة مقارنة بالربع األول من السنة املالية  11أدنى بنسبة 

 

 بنسبة    ت اإللكترونية عبر اإلنترنتمبيعات املنصاحققت   •
 
في الربع األول من   باملئة  33على أساس حساب املثل باملثل انخفاضا

 املتاجر. زيادة عدد الزيارات في و  اململكةالتعافي املستمر في قطاع البيع بالتجزئة في   ويعزى ذلك إلى ،2022السنة املالية 

 

 اإليرادات حسب القطاع 

 

 قناة البيعاإليرادات حسب 

 

افية  اإليرادات حسب املنطقة الجغر

 

 

 تحليل صافي الدخل  

مليون في الربع األول    242.7مقارنة بخسارة إجمالية قدرها    2022مليون ريال في الربع األول من السنة املالية    332.6  إجمالي الربحبلغ  

إلى تحقيق   ونتوقع العودة.  2020مليون ريال في الربع األول من السنة املالية    507.5، مقارنة بإجمالي ربح قدره  2021من السنة املالية  

باملئة 19.6إلى وضعه الطبيعي. تحّسن هامش إجمالي الربح بنسبة  اإلنفاق االستهالكي    ودةدة فتح املتاجر وعإعااألرباح بعد الجائحة مع  

 باملئة في السنة السابقة، نتيجة لتحسن إجمالي اإليرادات في الربع األول.  43-مقارنة بنسبة 

 

  92  قدرها   بمصاريف، مقارنة  2022ريال في الربع األول من السنة املالية    مليون 142.8  املصروفات البيعية والعمومية واإلداريةبلغت  

هذا    تعديل وبعد  .،واالعفاءات االيجارية  "ساند"الذي قدمه نظام    الدعم  تضمنتوالتي    2021مليون ريال في الربع األول من السنة املالية  

   قد سجلت  لهذا الربع  واإلدارية  والعمومية  البيعية  املصروفاتان    يتبين  ،االستثنائي  الدعم
 
   . سنوي   أساس  على  باملئة  16.6بنسبة    انخفاضا

 
والزكاة واالستهالك واإلطفاءاألرباح  بلغت   البنكية  قبل املصروفات  ريال  193.4  التشغيلية  املالية    مليون  السنة  من  الربع األول  في 

. حققت شركة الحكير هامش أرباح  2021املالية    مليون ريال في الربع األول من السنة  334.4، مقارنة بأرباح تشغيلية سلبية عند  2022
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6%

السعوديالتجزئةقطاع الدوليةاملبيعات

واملشروباتاألغذية
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توجيهات   حقيقلتعلى املسار الصحيح هي باملئة خالل الربع و  11.4بنسبة  تشغيلية قبل املصروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء

 باملئة عن كامل السنة.  8.0إلى نسبة  اإلدارة بالوصول 

 
مليون ريال   535.6مقارنة بصافي خسائر بمقدار  2022عن الربع األول من السنة املالية مليون ريال  45.7 شركة الحكير صافي أرباحبلغ 

. وصلت املنصرمةاألربع الخمس  تسجيلها خسائر على مدى    بعدرابح  بذلك أول ربع    لتحقق الشركة،  2021في الربع األول من السنة املالية  

 باملئة.   2.7نسبة هامش صافي األرباح إلى 

 
 

األرباح التشغيلية قبل املصروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

 )مليون ريال( 

 

 صافي الربح/)الخسارة( )مليون ريال( 

 

 
 

 

 تحليل قائمة املركز املالي 

  

 بنسبة 2022مليون ريال في الربع األول من السنة املالية    1,020.8  أرصدة املخزونبلغت  
 
باملئة على أساس    25.8  ، مسجلة انخفاضا

انكماش املخزون  مخصصات  مليون ريال من    20جرد مخزوناتها مسجلة    2022أنهت الشركة في الربع األول من السنة املالية  سنوي.  

 .  من اإليرادات(  %1.2)  املتراكم
 
  2-1بنسبة    محدودةستكون املخصصات املتعلقة بانكماش املخزون وتقييم املخزون النهائي  ،  مستقبليا

  باملئة من
 
 .  مع توجيهات اإلدارةاملبيعات، تماشيا

 

باملئة على   48.7مليون ريال خالل هذا الربع، بزيادة نسبتها  239.6بقيمة   حجم تدفقات نقدية من األنشطة التشغيليةسجلت الشركة 

 . 2021يونيو  30مليون ريال كما في  374.2 النقدية وما في حكمها الكتلة أساس سنوي، فيما بلغت

 

 : استراتيجية التحول  التركيزمحور في 

تحقيق أفضل  أطلقت الحكير خارطة طريق استراتيجية جديدة لتحقيق نمو مستدام ومربح. وتعتمد استراتيجية التحول على أربع ركائز:  

وااللتزام  ملأداء   ونشط،  بأسلوب حياة عصري  ترتبط  تجارية  وبناء عالمة  التشغيلي،  والتميز  التجارية،  العالمات  . وتم بالرقمنةحفظة 

 :  2022تحقيق النتائج التالية خالل الربع األول من السنة املالية 

(334.4)

193.4 163.0 

(390.3)

2021-1ر 2022-1ر 2020 2021

(535.6)

45.7 

(681.2)

(1,108.6)

2021-1ر 2022-1ر 2020 2021
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 التشغيلي التميز  حفظة العالمات التجارية تحقيق أفضل أداء مل

في   • الحكير  هي أضافت  تجارية*  عالمات  أربع  األول  الربع 

و" مع  ديكاتلون )"بيزو"  ديزاير"(  و"بابلك  فرانس"  و"ماري   "

ل األولى  املتاجر  اململكة. هذه  افتتاح  في  التجارية  لعالمات 

هي  تجارية  عالمات  ثالث  إغالق  نفسها  الفترة  وشهدت 

 " و"ماكس أي بي س ي"( ستة)"ميغاتو" و"

 للبيع بالتجزئة، وافتتاح متج  60شهدت هذه الفترة إغالق   •
 
را

 في   30انخفاض قدره    صافي مما أدى إلىآخرين،    30
 
  متجرا

 محفظة متاجر البيع بالتجزئة 

متاجر وإغالق   10في قطاع األغذية واملشروبات، تم افتتاح   •

العدد  5 يرفع  مما  متاجر.   االجمالي  أخرى،  بمقدار خمسة 

الشركةأبرم التجارية    ت  الوكاالت  عقود  من  الفرعية  عدد 

من  ل أكثر  افتتاح  عنها  سينتج  والتي  "سينابون"   30عالمة 

 خالل العامين القادمين 
 
 جديدا

 
 متجرا

•   
 
الشركة عروضا تلقت  للسوق األمريكي،    مختلفة، بالنسبة 

ولكنها ال تزال في طور املفاوضات مع املشترين حيث تهدف  

 روج عادل لألعمال. اإلدارة إلى تحقيق تقييم خ

خرجت الشركة من السوق املقدوني خالل الربع األول من   •

املالية   الخروج  2022السنة  الحالي على  الوقت  في  وتعمل   ،

صربيا   وبالتالي  ومونتينيغرو من  االسواق ،  من    الخروج 

 غير جوهرية الدولية ال

 

  * أضيفت العالمات التجارية إلى املحفظة والقوائم املالية 

واستمرار    V16البدء في اختبار نظام إدارة املخزون أوراكل   •

 عملية االنتقال التدريجي 

تحسين   • وانكماش  استكمال  املخزون  إدارة  سياسات 

املفّصلة العمل  أنظمة  تتضمن  و املخزون،  على  ،  العمل 

 تحديث سياسات إدارة تقادم املخزون واملخزون النهائي

حول يعالج حساسية  تعيين استشاري عاملي لتقديم برنامج ت •

أساس   على  التكلفة  وتحسين  واملخزون  الرصيد  األسعار 

 الصفر والهيكل التنظيمي 

ومن   • املشتركة  الخدمة  ملركز  الشركاء  اختيار  من  االنتهاء 

السنة املالية  املتوقع إطالق املشروع بحلول الربع الثالث من  

2022 . 

للتسويق   • رئيس  تعيين  مع  اإلدارة  لفريق  املستمر  التعزيز 

 ورئيس تقنية املعلومات  

السعودة   • مستويات  السنة  %  66بلغت  من  األول  الربع  في 

مع  2022املالية   البالتينية،  "نطاقات"  فئة  يعادل  بما   ،

التأكيد على االلتزام بالتطوير املنهي املستمر وتوفير الفرص  

 الوظيفية.

الشراك  • الحكومية إبرام  وشبه  الحكومية  الجهات  مع  ات 

اململكة  في  واملتوسطة  الصغيرة  الشركات  قطاع  لدعم 

 العربية السعودية في قطاع األغذية واملشروبات  

 

 بالرقمنة  االلتزام   بناء عالمة تجارية ترتبط بأسلوب حياة عصري ونشط 

العالمات  • محفظة  تعزيز  في   
 
كبيرا  

 
تقدما الشركة  حققت 

 عالمة تجارية  90التجارية، حيث تضمنت 

التجارية  • للعالمات  الرئيسية  االستحواذ  عمليات  شملت 

 ر"  جفالينغ تاي""فناك دارتي" و"الو يوغا" و

من  إن   • النهائية  املراحل  في  امتياز  الشركة  اتفاقيات  ابرام 

تجاريتين    تجارية األغذية جديدتين  لعالمتين  قطاع  في 

عالمة تجارية   29تم إطالق تحديث منصة "فوغا كلوسيت"  •

كلوسيتعلى   منصة   "،"فوغا  العرض على  لتنويع  األولوية 

 وتوسيع محفظة العالمات التجارية.

للعالم  ةمنص  إطالق • اإلنترنت  عبر  جديدة    ة إلكترونية 

ومنصة  Uterque"  التجارية السعودية  في   ""Massimo 

Dutti  " وبذلك يرتفع العدد اإلجمالي للمنصات   في جورجيا
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من   الحق  وقت  في  افتتاحهما  املتوقع  ومن  واملشروبات، 

 السنة الحالية  

  تها تعمل شركة الحكير على تطوير هوية جديدة ومميزة لعالم •

 التجارية  

طلقت حتى  
 
أحادية العالمة التجارية التابعة للشركة والتي أ

 عبر اإلنترنت 17اآلن إلى 
 
 إلكترونيا

 
 متجرا

تواصل الحكير تطوير برنامج رقمي إلدارة عالقات العمالء   •

  للسنة   الربع الثالث  في  ولتعزيز والء العمالء، سيتم إطالقه

  م، بحيث يصبح قطاع البيع بالتجزئة متو 2022املالية  
 
افقا

 مع أفضل املمارسات الدولية 

العمالء  • خدمة  ملركز  التجريبي  املشروع  الشركة  أطلقت 

لتخديم جميع العالمات التجارية التابعة للشركة من مكان  

عالمات تجارية حتى    5واحد مركزي، مع النجاح في ترحيل  

 تاريخه 

التمويل   • عروض  التنفيذ  قيد  األخرى  املبادرات  تشمل 

للعمال الجدد  االستهالكي  العمالء  جذب  ستعزز  التي  ء 

 واالحتفاظ بهم.

 

 

 
 

 لالستعالم والتواصل  

 إدارة عالقات املستثمرين

البريد اإللكتروني: 

investors.relations@fahretail.com 
 

 العرض التقديمي واملؤتمر الهاتفي للمحللين 

النتائج  ستستضيف الشركة املؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة 

م في تمام 2021أغسطس    23املالية والتشغيلية للشركة للسنة املالية وذلك في  

مساء  بتوقيت السعودية. للحصول على تفاصيل املؤتمر الهاتفي،  4:00الساعة 

سيتوفر .  investors.relations@fahretail.com  يرجى إرسال بريد إلكتروني إلى

على   الهاتفي  قبل املؤتمر  2022للربع األول من السنة املالية    التقديميعرض  ال

ir.fahretail.com  

 

  

mailto:investor.relations@fahretail.com
mailto:investor.relations@fahretail.com
mailto:investor.relations@fahretail.com
https://ir.fahretail.com/
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 قائمة الدخل 

 2021-الربع األول  2022-الربع األول  ريال مليون 
 التغير 

 األساس السنوي على 

 %201.0 564.9 1,700.7 اإليرادات 

 %69.3 (808) (1,368) تكلفة اإليرادات 

  ( 242.7) 332.6 إجمالي الربح 

  -%43.0 %19.6 هامش إجمالي الربح 

 (36) (44) توزيع املصروفات البيعية وال
23.3% 

 

 %77.3 (56) (99) املصروفات العمومية واإلدارية 

 -%100.0 (29) - االضمحالل

 -%59.3 (36) (15) مصروفات تشغيلية أخرى 

 -%16.1 (77.8) (65.3) مصروفات االستهالك واإلطفاء

 -%71.6 64.7 18.4 مكاسب )خسائر( أخرى، صافي 

  ( 412) 128 أرباح النشاط

  -%73.0 %7.5 هامش أرباح النشاط 

 -%32.8 (107.4) (72.1) تكلفة التمويل 

  ( 520) 56 الزكاة والضريبة الربح قبل 

 -%36.1 (16.1) (10.3) تكلفة الزكاة وضريبة الدخل 

  ( 535.6) 45.7 صافي ربح الفترة 

  -%94.8 %2.7 هامش صافي الربح 

    الربح الخاص بكل من: 

  ( 525.4) 46.9 الشركة  و مساهم

 -%88.7 (10) (1) حصة غير حاكمة 

     

  ( 2.50) 0.22 معدل ربحية السهم 

    

األرباح التشغيلية قبل املصروفات البنكية  

 والزكاة واالستهالك واإلطفاء
193 (334)  

هامش األرباح التشغيلية قبل املصروفات  

 البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء  
11.4% 59.2%-  
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 قائمة املركز املالي 
 التغيير  2021 مارس 31 2021يونيو  30 ريال مليون 

    األصول 

 -%2   1,327  1,304  ممتلكات وأراض ي ومعدات

 %2   3,402  3,459  أصول حق االستخدام 

 %1   1,111  1,118  الشهرة واألصول غير امللموسة 

 %0   2  2  عقارات استثمارية 

 %0   303  304  استثمارات في شركات شقيقة وغيرها 

 -  -       -  تابعة / عالمات تجارية ذمم مدينة من بيع شركات 
 %1   6,145  6,186  إجمالي األصول الثابتة 

 -%11   1,152  1,021  املخزون  

 %33   471 625 مم املدينة األخرى ذالسلف والودائع وال 

 -%16   48  40  املدفوعات املسبقة وعقود اإليجار والتأمين 

 -%100   75    -  عالمات تجارية ذمم مدينة من بيع شركات تابعة / 

 -%20   468  374  النقدية وما في حكمها

 -%7  42,21    2,060 إجمالي األصول املتداولة 
 -%1  ,3598   8,246  إجمالي األصول 

      حقوق امللكية واملطلوبات 
 %0   2,100  2,100  رأس املال 

 -%2  51)0( (500)  عادلة(احتياطي )نظامي وعملة أجنبية وقيمة  

 -%5  (1,038) (991)  خسائر متراكمة 

 %10   552  609  حقوق امللكية العائدة للمساهمين بالشركة 

 %1  (100) (101)  الحصص غير املسيطرة

 %13   452  508  إجمالي حقوق امللكية 

 -%1   2,304  2,290  قروض طويلة األجل 

 %3   2,838 2,933  اإليجار التزامات عقود 

 %2  011  112  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 %2  25,25   5,336  إجمالي املطلوبات غير املتداولة

 -%14  1,016  876  الذمم التجارية الدائنة  
 %56   16 25 مطلوبات الزكاة والضرائب 

 -%1     803 791  الجزء املتداول  –التزامات عقود اإليجار 

 -%14   820 709  قروض قصيرة األجل

 -%10   2,655 2,401  إجمالي املطلوبات املتداولة 

 -%%2   7,907  7,737  إجمالي املطلوبات

 %1-   8,359  8,246  إجمالي حقوق امللكية واملطلوبات 
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 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه حول 

م من قبل فواز وسسسسسسسسسسسلمان وعبد املجيد الحكير. وتعد 1990تأسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسست شسسسسسسسسسسركة فواز الحكير وشسسسسسسسسسسركاه )املعروفة باسسسسسسسسسسسم "الحكير "( في عام  

الشسسركة منذ تأسسسيسسسها من الكيانات الرائدة في تجارة الجملة والتجزئة في اململكة العربية السسسعودية والشسسركة الوحيدة من نوعها املدرجة  

األسسسسسسسسسسواق الناشسسسسسسسسسئة واالسسسسسسسسسستجابة ودخول لشسسسسسسسسسرق األوسسسسسسسسسسط. وتنفرد الشسسسسسسسسسركة بالقدرة على اقتناص الفرص الجذابة في أسسسسسسسسسسواق األسسسسسسسسسسهم با

ملتطلبات السسسسسسسسسسسوق، مسسسسسسسسسسستفيدة من القيم واملبادع القوية التي ترتكز عليها أنشسسسسسسسسسسطتها والتي تتمثل في الجودة واالبتكار والثقة وتقديم أعلى 

م، تسسسارعت وتيرة نمو الشسسركة بشسسكل متزايد حتى أصسسبحت اسسستثماراتها اليوم 1991جرها عام مسسستويات الخدمة. ومنذ افتتاحها ألول متا

دولة مختلفة. وتمتلك الشسسسسسسسركة قاعدة واسسسسسسسسعة من منافذ البيع بالتجزئة على مسسسسسسسساحة  12مركز تجاري عبر  100متجر في  1,700تتجاوز  

موظف. وتضسسسسسسسم  11,000الشسسسسسسسركة بفريق من أعلى الكفاءات يضسسسسسسسم أكثر من ألف متر مربع. وتحظى   450أكثر من قابلة للتأجير تصسسسسسسسل إلى 

عالمسسة تجسساريسسة تتنوع بين املالبس النسسسسسسسسسسسسسسسائيسسة، واملالبس الرجسسالي، ومسسسسسسسسسسسسسستلزمسسات األطفسسال وحسسدي ي الوالدة، واألحسسذيسة   أكثر من  90الشسسسسسسسسسسسسسركسسة 

 عن إدارة وتشغيل  
 
يد من املعلومات، يرجى زيارة موقعنا اإللكتروني: واملقاهي. ملز  املطاعمواإلكسسوارات، ومستحضرات التجميل، فضال

www.fawazalhokairfashion.com  . 

 

 املستقبلية والبيانات التوقعات  

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

طريق استخدام مثل العبارات والكلمات اآلتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تحتمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"،  

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

ينفيها، أو تعبيرات أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتباره مستقبلي. هذا ينطبق، على وجه الخصوص، على التوقعات  

الربحية  أو  والنمو  واإلدارة،  التجارية  األعمال  بشأن  التوقعات  أو  الخطط  أو  املستقبلية  املالية  النتائج  عن  معلومات  تتضمن  التي 

 روف االقتصادية والتنظيمية العامة في املستقبل وغيرها من املسائل التي تؤثر على الشركة.والظ

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

يرها من العوامل التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو  وتنطوي على مخاطر معروفة وغير معروفة ومجهولة، وغ

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

اختالف الحالة املالية الفعلية للشركة أو نتائج عملياتها اختالفا جوهريا عن  أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في 

تخضع أعمال الشركة لعدد من املخاطر والشكوك   هذه التوقعات املستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

أو التقدير أو التنبؤ اختالف   ا  التي قد تتسبب في اختالف التوقع املستقبلي 
 
عن األمر الواقع. وهذه املخاطر تتضمن التقلبات  جوهريا

الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، واملنافسة   بأسعار الخامات، أو تكلفة العمالة الالزمة ملزاولة النشاط، وقدرة 

في   سواء  واالقتصادية،  والقانونية  واالجتماعية  السياسية  األوضاع  متغيرات  وسط  على صعيد  بنجاح  أو  السعودية  العربية  اململكة 

http://www.fawazalhokairfashion.com/
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االقتصاد العاملي، ومستجدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومخاطر اإلرهاب،  

الدقيق والسريع لتحديد املخاطر    وتأثير التضخم، وتغير أسعار الفائدة، وتقلبات أسعار صرف العمالت، وقدرة اإلدارة على التحرك 

 املستقبلية ألنشطة الشركة مع إدارة املخاطر.

 
 


