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ثالثة  الفترة تعلن نتائج المالية والتشغيلية عن  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 م2020يونيو  30منتهية في ال أشهر 

(، وهي 4240أعلنت اليوم شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه )رمز الشركة على السوق المالية السعودية "تداول"    –م  2020أغسطس   25الرياض في  
في المملكة العربية السرعودية والشررق األوسرط وشرمال قفريقيا و سريا الوسرطى ومنطقة والوكاالت التةارية  أكبر شرركة متصصرصرة في تةارل الةملة والتةزئة 

 .مليون لاير 564.9ت اإليرادات ، حيث بلغم2020 يونيو 30في  المنتهيةثالثة أشهر اللفترل المالية والتشغيلية القوقاز، عن نتائةها 

 التغير %  م 2021األول الرب  ع  م 2020الرب  ع األول  مليون ريال  ملخص قائمة الدخل

 %67.4- 564.9 1,732.4 اإليرادات  
 %25.0- (807.7) (1,076.5) تكلفة اإليرادات 

 %137.0- )242.7( 655.9 إجمالي الرب  ح  
 - %43.0- %37.9 هامش إجمالي الرب  ح  

 %7.9- (35.9) (39.0)   والتوزي    ع   البيع مرصوفات 

 %3.4 (55.6) (53.7) المرصوفات العمومية واإلدارية 

  (63.2) - تكاليف اضمحالل 

 - (397.4) 563.1 األرباح التشغيلية الفعلية قبل المرصوفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء 

 - %70.3- %32.5   هامش األرباح التشغيلية 

ي 
 - 63.0 (1.4) مكاسب )خسائر( أخرى، صاف 

 %63.3- (77.8) (212.1) االستهالك واإلطفاء 

 %4.6- (107.4) (112.6) مرصوفات بنكية 

 - (519.5) 237.1 الرب  ح قبل الزكاة 

 %32.5 (16.1) (12.2)   تكلفة الزكاة 

ي الرب  ح
 
 - (535.6) 224.9   صاف

ي الرب  ح 
 - %94.8- %13.0 هامش صاف 

    
    استثنائية  تكاليف

  106.0 - تكاليف شطب المخزون 

 - 63.2 - اضمحالل األصول تكاليف 

 - (228.2) 224.9 قبل المرصوفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء  المعدلة األرباح التشغيلية

 - %40.4- %13.0   هامش األرباح التشغيلية 

    

 %20.3 621.2 459.7 النقدية األرصدة 

  المؤشرات المالية والتشغيلية

انتشررار م، ويعكس ذلك تأثير 2021السررنة المالية  الربع األول من مليون لاير صالل  564.9ليبلغ   %67.4بمعدل سررنو    إجمالي اإليراداتانصفض   •
الفترل لفترات ممتدل صالل الربع األول من السرررنة المالية الحالية، حيث شرررهدت    المحالت التةارية( وما ترتب عليه من قغالق  19  –فيروس )كوفيد 

الشررركة امتثاالل للتوةيهات الحكومية بوقا األنشررطة التشررغيلية بشرركل معقت بةميع المتاةر التابعة في ام  يق م2020أبريل  26مارس وحتى  16من 
ا من  والتي تحتضن أغلب أعمال الشركة.  ،شتى أنحاء المملكة  26وفي تطور الحق بدأت الشركة قعادل افتتاح متاةرها التابعة بشكل تدريةي اعتبارل

ا بأن قغالق شبكة المتاةر التابعة بسبب تداعيات )كوفيد داية رفع اإلةراءات االحترازيةيونيو الماضي مع ب 21أبريل وحتى  ( أسفر عن 19  –، علمل
كمرا يرةع انصفراض  م، مقرارنرة بنفس الفترل من العرام السرررررابق.  2021مليرار لاير صالل الربع األول من السررررنرة المراليرة   1.2تراةع اإليرادات بواقع 
ا  86، والتي نتج عنها قغالق  تعزيز محفظة العالمات التةارية وشررربكة المعارض التابعةحل النهائية من اسرررتراتيةية  ااإليرادات قلى تنفيذ المر  متةرل

ليصللإ إجمالي شللبكة المحالت التجارية العالمية إل  ، 2021م والربع األول من السررنة المالية  2020فترل بين الربع األول من السررنة المالية  الصالل 
السررنة الربع األول من صالل   %53.8بمعدل سررنو    عل  أسللاس حسللام المثإ بالمثإوتراةعت اإليرادات   م.  2020يونيو  30في  امتجر    1,561
 (. 19 –م، بسبب تداعيات انتشار فيروس )كوفيد 2021المالية 

من قةمرالي    %15مثلرت ، حيرث م2021السررررنرة المراليرة  صالل الربع األول من مليون لاير   83  مبيعلات المنصلللللات اإللكترونيلة عبر اإلنترنلت بلغرت •
صالل نفس الفترل من العام السرابق، بفضرل نةاح اإلدارل في تعةيل قطالق منصرة  %0.5م، مقابل 2021  الربع األول من السرنة الماليةصالل المبيعات  

 من محفظة العالمات التةارية التابعة.  %90حقوق االمتياز الحصر  ألكثر من الشركة بشبكة التةارل اإللكترونية، وقتمام صفقة االستحواذ على 
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مليون لاير  655.9م مقابل قةمالي ربح بقيمة  2021مليون لاير صالل الربع األول من السررنة المالية   242.7بقيمة   خسللائر  إجماليسررةلت الشررركة   •
على صلفية قغالق المحالت التةارية التابعة بسررربب التشرررغيلية    واألنشرررطةتراةع اإليرادات   تأثير   صالل نفس الفترل من العام السرررابق. ويعكس ذلك

أدى  وم،  2021لمالية  مليار لاير صالل الربع األول من السنة ا 1.2( والذ  ترتب عليه تراةع اإليرادات بواقع  19  –تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  
كما تأثر ، مقارنة بنفس الفترل من العام السررابق.  صالل الربع األول من السررنة المالية الحاليةمليون لاير  525بدوره قلى انصفاض مةمل الربح بواقع 

 IFRSالدولي إلعداد التقارير المالية )تطبيق المعيار  متعلقة ب مليون لاير 152.4 اسررتهالك بقيمة مصررروفاتتسررةيل  قةمالي الربح بشرركل ثانو  ب
. م2021الربع األول من السرنة المالية  صالل المتقادم    المصزون بشرطب متعلقةمليون لاير   106بقيمة تسرةيل مصصرصرات اسرتثنائية  ، فضرالل عن (16

مليون   15.7 إجمالي الربح(، سرريبلغ IFRS 16ة )وفي حالة اسررتبعاد التكاليا االسررتثنائية المذكورل وتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالي
  م.2021لاير صالل الربع األول من السنة المالية 

 %1.3  بنسرربةسررنو  انصفاض  ، وهو  م2021صالل الربع األول من السررنة المالية  مليون لاير  91.5  المصللروفات البيعية والعمومية واإلداريةبلغت   •
 الكفاءل التشغيلية للشركة. زيادلبفضل 

تتعلق ببعض االسرتثمارات   م2021الربع األول من السرنة المالية  مليون لاير صالل  63.2بقيمة   اسلتثنائية تكاليف اضلمحالإ أصلوإسرةلت الشرركة  •
 الثابتة.التابعة باألسواق الصارةية واألصول 

، م2021صالل الربع األول من السررنة المالية  مليون لاير   397.4  واالسللتهالو واإلطءا الخسللائر التشللغيلية ابإ المصللروفات البنكية والزكاة  بلغت   •
م، حيث تأثرت 2020السرنة المالية  نفس الفترل من صالل   563.1مقابل أرباح تشرغيلية قبل المصرروفات البنكية والزكال واالسرتهالك واإلطفاء بقيمة  

صالل نفس الفترل )تشرمل مصصرصرات شرطب المصزون  169.2لى تسرةيل تكاليا اسرتثنائية بقيمة  بانصفاض اإليرادات باإلضرافة ق  األرباح التشرغيلية
الصسائر التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكال  تنصفض وفي حالة استبعاد التكاليا االستثنائية المذكورل، سالمتقادم وتكاليا اضمحالل األصول(.  

 م.2021صالل الربع األول من السنة المالية  مليون لاير 228.2قلى  واالستهالك واإلطفاء

، حيث شرهد %63.3، وهو تراةع سرنو  بمعدل  م2021مليون لاير صالل الربع األول من السرنة المالية   77.8  بلغت مصلروفات االسلتهالو واإلطءا  •
تطبيق المعيار الدولي  ب متعلقةمليون لاير  148.8م تسررةيل مصررروفات اسررتهالك حق اسررتصدام األصررول بقيمة 2020الربع األول من السررنة المالية  

 (.IFRS 16إلعداد التقارير المالية )

 نفس الفترل مليون لاير صالل 224.9م، مقابل صرافي ربح بقيمة 2021  سرنة الماليةالالربع األول من مليون لاير صالل  535.6 صلافي الخسلائربلغ   •
 العام السابق. من 

، وهو ما يعكس معدالت السريولة المرتفعة %35.1م، بزيادل سرنوية نسربتها  2020 يونيو 30مليون لاير كما في  621.2  النقدية وما في حكمهابلغت   •
 بالشركة. 

صالل الربع األول من السنة االستحواذ عل  شركة االتحاد المبتكر المحدودة الرائدة في اطاع األغذية والمشروبات    اتءاايةنجحت الشركة في إتمام   •
ا تشرغيلية    شرركة االتحاد المبتكر المحدودلم. وتةدر اإلشرارل قلى أن  2021المالية     قبل المصرروفات البنكية والزكال واالسرتهالك واإلطفاءسرةلت أرباحل
صالل الربع    مليون لاير 16  الحكير وشركاه  فواز عبد العزيز يترتب عليه منح شركة  سم، األمر الذ   2020مليون لاير صالل السنة المالية   71بقيمة 

االتحاد  االتفاقية أنه في حالة تسرةيل شرركة   وتنص االتفاقية.المقررل باألحكام    وفق"  الطرا البائع"من قبل   كتعويض  م2021الثاني من السرنة المالية  
ا تشرغيلية قبل المصرروفات البنكية والزكال    المبتكر المحدودل م، 2020مليون لاير صالل السرنة المالية   75 تقل عن واالسرتهالك واإلطفاء بقيمةأرباحل

عن هذا االنصفاض بقيمة تعادل أربعة أضرعاا الفارق بين القيمة المقررل   شرركة فواز عبد العزيز الحكير وشرركاهيقوم الطرا البائع بسرداد تعويض ل
مليون لاير(، والقيمة الفعلية لألرباح التشغيلية التي سةلتها  75)  ة والزكال واالستهالك واإلطفاءتشغيلية قبل المصروفات البنكيالرباح  في االتفاقية لأل
 .العامالشركة صالل 

اسررتمرار وذلك في قطار  د أبرز العالمات التةارية الرياضررية العالمية،  حأون"،  لمتياز مع عالمة "ديكات االاتءااية حقوق إتمام  نجحت الشللركة في   •
الفريدل التي تحظى   مكانةاسررتمرار الثقة في اللتشررمل أصررناا وفئات ةديدل. وتعكس االتفاقية الةديدل   توسررع بمحفظة العالمات التةاريةاإلدارل في ال

 الشركة ُرغم التحديات السوقية الصعبة.  بها

 عليق الرئيس التنءيذي عل  النتائج المالية والتشغيليةت

م تعكس بوضروح تداعيات انتشرار فيروس 2021نتائج الربع األول من السرنة المالية  أن الرئيس التنءيذي لشلركة فواز الحكير وشلركاه،    أوضلح مروان مكرزإ

  ( على األنشررطة التشررغيلية للشررركة في ظل قغالق أغلب المتاةر التابعة لفترات ممتدل صالل الربع األول مع مواصررلة توصي المسررتهلكين حذرهم19  –)كوفيد 

صالل نفس الفترل. وتابع مكرزل أن  %68حتى أثناء الفترات المسررموح صاللها بمزاوله األنشررطة التشررغيلية، مما أسررفر عن انصفاض اإليرادات بمعدل سررنو  

ماتها تةاه الموظفين والعمالء  مرونة المركز المالي للشرركة وكفاءل سرياسراتها التشرغيلية أثمرا عن نةاحها في ترسرين مكانتها الرائدل والوفاء بمسرئولياتها والتزا

ة على اسررتمرار وكذلك الشررركاء من أصررحاب العالمات التةارية التي تذصر بها شرربكة المتاةر التابعة، ُرغم تحديات األزمة الراهنة التي تشرركل مصاطر محتمل

 العديد من الالعبين بقطاع تةارل التةزئة.
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ل التي تبنتها اإلدارل بهدا تعظيم القيمة من وأضرررراا مكرزل أن المرونة التي أظهرتها الشررررركة في مو اةهة تلك األزمة تمثل قحدى ثمار اسررررتراتيةية التحول

بصرررفة   محفظة الشرررركة القائمة، حيث سررراهمت في تعزيز قدرتها على تةاوز مصتلا التحديات قصررريرل األةل وتعظيم المردود اإليةابي على المدى الطويل

وهو ما يعكده اسرتمرار ،  االسرتراتيةية التي تتبناها لتعزيز محفظة العالمات التةارية وشربكة المعارضارل في قتمام تنفيذ مسرتدامة. ولفت مركزل قلى نةاح اإلد

  –حتى بداية انتشرررار )كوفيد    نمو متوسرررط عدد المنتةات بكل معاملة، ومعدل العائد لكل متر مربع، ومعدل اإليرادات لكل سررراعة عمل بشررربكة المتاةر التابعة

عن توقعات اإلدارل باسرررتعادل ذلك االتةاه التصررراعد  مرل أصرى عقب انحسرررار انتشرررار الفيروس وانتهاء فترل قغالق المتاةر التابعة    . وأعرب مكرزل(19

سرريما بعد نةاح اإلدارل في  إلتاحة الفرصررة أمام الشررركة لتحقيق نتائج قيةابية تعكس بدقة األداء التشررغيلي لمتاةرها التابعة وفق مسررتويات العمل الطبيعة، وال

بعين قتمام عمليات شرطب المصزون المتقادم والتصار  من االسرتثمارات ضرعيفة األداء، والتي أسرفرت عن تسرةيل مصصرصرات اسرتثنائية ضررورية صالل الر 

صاطر المتحملة، ومن ثّم تةنب قةراء أ  عمليات  الحد من الم  بهداالحالي والسرابق. وأشرار مكرزل قلى أن اإلدارل تتبنى حاليلا سرياسرات ةديدل إلدارل المصزون 

 كبيرل لشطب المصزون المتقادم مستقبالل.

حالية، وهو ما وألمح مكرزل قلى سرررررعة مبادرل اإلدارل باالسررررتفادل من أوةه الدعم الصارةية المقدمة لتعزيز مركز الشررررركة وقدرتها على مواةهة األزمة ال

لفترل تتراوح بين اإليةارات التعاقدية  السررررتفادل من برنامج اإلعفاء من راضرررري المقامة عليها بعض المتاةر التابعة ليعكس نةاحها في التفاوض مع مالكي األ

ا بأن م،  2021مليون لاير صالل الربع األول من السررنة المالية   64نتج عن ذلك توفير مصررروفات قيةارية بقيمة حيث ثالثة أشررهر وثالثة أشررهر ونصررا،  علمل

المقدم من  األةور   دعمالاسررتفادت الشررركة من برنامج  تصفيضررات قضررافية سررينعكس مردودها اإليةابي على نتائج الفترات القادمة. كما  علىالشررركة حصررلت  

ب  أصرحا  من  . وأعرب مكرزل عن امتنانه بالدعم الهائل الذ  حصرلت عليه الشرركة من قبل شرركائها االسرتراتيةيين"سراند"  ة المملكة العربية السرعوديةحكوم

 العالمات التةارية الرائدل التي تذصر بها شبكة المتاةر التابعة للشركة، حيث أظهروا مرونة فائقة في قدارل مستويات الطلب والمصزون.

تبني أحدث حلول   للشرركة، بما في ذلك  على الصرعيد الداصليالكفاءل  تحسرين توظيا فترات قغالق شربكة المتاةر التابعة لمكرزل قلى نةاح اإلدارل في   شرار وأ

ة تعةيل قطالق منصرر عمليات الشررركة، كما أتاحت تلك الفترل التركيز على  " بةميع Oracleتصطيط الموارد المعسررسررية، قلى ةانب التحّول قلى تطبيق نظام"

صالل الربع األول من السرررنة  %900  بنسررربةة التةارل اإللكترونية التةارية اإللكترونية وقبرام االتفاقيات الالزمة لتشرررغيلها، مما أثمر عن ارتفاع مبيعات شررربك

عالمات  من محفظرة ال %90الحصررررر  ألكثر من  متيراز االحقوق م. وبرالتواز  مع ذلرك، نةح فريق قطراع تطوير األعمرال في االسررررتحواذ على 2021المراليرة  

ا بأن ةاإلقليمي  باألسرررواقرز العالمات التةارية العالمية بشررربكة المتاةر التابعة  ألب متياز االحقوق  التابعة بالمملكة، فضرررالل عن االسرررتحواذ على تةارية  ال ، علمل

افة قلى منصررة الشررركة تسررتهدا قطالق تلك العالمات التةارية صالل األشررهر المقبلة عبر المواقع اإللكترونية المسررتقلة الصاصررة بكل عالمة تةارية، باإلضرر 

 التةارية اإللكترونية التابعة.

م، حيث 2021مكرزل عن تفاعل اإلدارل الحذر بشررأن اسررتمرار فترل التعافي التي تشررهدها األسررواق واألعمال صالل الفترل المتبقية من السررنة المالية  وأعرب  

بدء تعافي اإليرادات مع سرراهم قعادل تشررغيل ةميع المحالت التةارية التابعة صالل أواصر يونيو الماضرري في زيادل أعداد الزوار والمرتادين. كما تتوقع اإلدارل  

اسرتمرار نمو مسراهمة مبيعات التةارل  وشربكة الصدمات المركزية المشرتركة، في االرتقاء بالكفاءل التشرغيلية للشرركة، بما في ذلك قطالق    هاةني ثمار اسرتثمارات

المركز المالي القو  ومسرتويات السريولة النقدية المرتفعة بالشرركة. واصتتم مكرزل بأن اإلدارل تتطلع قلى اسرتئناا فضرالل عن  اإللكترونية في قةمالي اإليرادات،  

مع مواصرلة تعظيم القيمة    ، وذلكم2020مسرار النمو التصراعد  على أسراس حسراب المثل بالمثل الذ  شرهدته الشرركة صالل األشرهر األولى من السرنة المالية  

 (. 19 –ذات العالقة على المدى الطويل عقب انحسار أزمة )كوفيد لةميع األطراا 

 (19 –أبرز التطورات المتعلقة بتداعيات انتشار فيروس )كوفيد 

ا من    م بةميع المتاةر التابعة في شررتى أنحاء المملكة2020مارس   16قامت الشررركة امتثاالل للتوةيهات الحكومية بوقا األنشررطة التشررغيلية بشرركل معقت بدءل

منافذ بيع بعض  فرض منع التةوال وتقييد التنقل في ةميع أنحاء المملكة. وقد ظلت    ذرول انتشار الفيروس  والتي تحتضن أغلب أعمال الشركة. كما شهدت فترل

زياء التةزئة تقديم صدماتها عبر األغذية والمشرروبات مفتوحة صالل هذه الفترل للطلبات الصارةية بمصتلا أشركالها، بينما واصرلت العالمات التابعة في مةاالت أ

 شبكة التةارل اإللكترونية فقط. 

ا من قد بدأت الشررركة في و أبريل الماضرري، وذلك في ضرروء  26قعادل التشررغيل الةزئي لةميع متاةر التةزئة التابعة الواقعة صار  مدينة مكة المكرمة اعتبارل

عض باستئناا بالتوةيهات الحكومية بتصفيا قةراءات منع التةوال صالل شهر رمضان المبارك على مستوى المملكة )باستثناء مدينة مكة المكرمة(، والسماح  

ا. وقد صردرت توةيهات حكومية عقب انتهاء شرهر رمضران الم ا وحتى السراعة الصامسرة مسراءل ا من السراعة التاسرعة صرباحل بارك بإعادل  األنشرطة التةارية، بدءل

قلى    28الل الفترل من م. وص2020مرايو   27قلى    23تطبيق منع التةول طوال اليوم في كرافرة مردن ومنراطق المملكرة صالل فترل قةرازل عيرد الفطر المبرارك من  

. وفي   30 ا وحتى الثالثة مسراءل تطور الحق، تم مايو الماضري، أعادت الشرركة التشرغيل الةزئي لةميع متاةرها التابعة لتعمل يوميلا من السراعة السرادسرة صرباحل

ا  ماضررييونيو ال 20مايو وحتى  31تمديد سرراعات العمل من تارين  وحتى الثامنة مسرراء والسررماح بتناول األغذية    لتبدأ يوميلا من السرراعة السررادسررة صررباحل
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في تطبيق اإلةراءات    والمشرروبات داصل المطاعم مع االلتزام باإلرشرادات والتدابير الوقائية المحددل. وقد اسرتمرت مدينة مكة المكرمة طوال الفترات المذكورل

، مع حظر تناول الطعام  ماضرييونيو ال 20و 6ازية مرل أصرى صالل الفترل بين االحترازية الصرارمة، بينما شرهدت مدينة ةدل قعادل تشرديد اإلةراءات االحتر 

ا ب  ةالحكومي  السرلطاتتطور الحق، أصردرت   وفي  داصل منافذ األغذية والمشرروبات نتيةة ارتفاع عدد حاالت اإلصرابة.   والقيودفع قةراءات منع التةول  ر توةيهل

ا من السراعة السرادسرة    بشركلالمفروضرة على حركة التنقل بشركل كامل في ةميع مناطق ومدن المملكة والسرماح باسرتئناا ةميع األنشرطة التةارية  طبيعي اعتبارل

الطبيعية    العملمواقيت  ل وفقلا  التابعة التةارية  المحالت ةميع  تشرغيل  الشرركة  أعادت  التارين،  ذلك من  وابتداءل م. 2020يونيو   21  الموافقمن صرباح يوم األحد  

 .بةميع المقرات التابعة العامة والسالمة الصحة بممارسات المتعلقة الشاملة التدابير  كافة بتطبيق االلتزام مع االحترازية،ةراءات اإل تطبيق قبل

 تدابير الصحة والسالمة

التوةيهات الحكومية المتعلقة بممارسات الصحة والسالمة العامة، حيث تضع على رأس أولوياتها حماية تلتزم ةميع المتاةر التابعة التي تم قعادل تشغيلها بكافة  

 صحة وسالمة فريق العمل وةميع العمالء. وفي هذا اإلطار، تم تطبيق مةموعة من التدابير الرئيسية، وذلك على النحو التالي:

 داصل المتاةر. المتواةدينفرض حدود عل  عدد العمال   •

 بين ةميع العاملين بكافة المتاةر التابعة على مدار الساعة. فرض استخدام معدات الوااية الشخصية •

 في ةميع المتاةر التابعة. نشر محطات لتعقيم اليدين •

 .إغالق غرف تغيير المالبسبصفة مستمرل مع  تكثيف عمليات التطهير والتعقيم •

 عن طريق بطاقة االئتمان أو الصصم المباشر. يةتشجيع استخدام وسائإ الدفع اإللكتروني الالتالمس •

)حسرب اإلمكانية(، انطالقلا من حرص الشرركة على دعم وحماية تعزيز سلياسلات العمإ من المنزإ   مع  ،تسلهيإ إجرا ات اعتماد اإلجازات المرضلية •
 فريق العمل والحد من مصاطر العدوى المحتملة.

 تعزيز المرونة واستمرارية األعماإ 

 ( منذ بدايتها بكفاءل ومرونة فائقة، في ضوء نةاح اإلدارل في تحقيق اإلنةازات التالية:19 –شركة من مواةهة أزمة انتشار فيروس )كوفيد تمكنت ال

 ، عقب نةاح تنفيذ صطط قغالق المتاةر ضعيفة األداء.تعزيز محءظة الشركة من العالمات التجارية وشبكة المعارض •

م، باإلضرافة قلى  2021السرنة المالية  الربع األول من مما أثمر عن تحقيق نتائج مشررفة صالل  التجارة اإللكترونية،التوسلع بععماإ الشلركة بشلبكة  •
   مع استفادل الشركة من ارتفاع الطلب بشبكة التةارل اإللكترونية.، %304تسةيل معدالت نمو قوية على أساس حساب المثل بالمثل بلغت نسبتها 

، ممرا سررررراهم في صفض تكراليا المنراولرة والتصزين غير تحسلللللين عمليلات اإلملداد والتوريلداتصراذ مةموعرة من اإلةراءات االسررررتبراقيرة تمثلرت في  •
 الضرورية، وتعزيز قدرل الشركة على االستةابة لمعدالت الطلب.

 عهم مع تقليص المصاطر المحتملة لعمليات اإلمداد والتوريد.مما ساهم في تمكين الشركة من تعزيز التعاون م ،توطيد العالاات مع شبكة الموردين •

صالل الربع األصير   مليون دوالر  800اإلتمام الناجح لصلءقة إعادة تمويإ تسلهيالت الشلركة القائمة بقيمة بفضرل ارتءاع مسلتويات السليولة النقدية  •
فقة مع أحكام الشرريعة اإلسرالمية باإلضرافة قلى تسرهيالت ائتمانية احتياطية م، والتي شرملت توقيع اتفاقية تسرهيالت مرابحة متوا2020من السرنة المالية  

تزويدها بالمرونة والموارد  دّوارل مع فترل سرماح لمدل عام، حيث أثمرت الصرفقة عن تعزيز مسرتويات السريولة بالشرركة بشركل ملحوظ، فضرالل عن 
 المالية الالزمة لتجاوز التحديات االستثنائية الراهنة. 

  السرررعودية  باألسرررواققطاع تةارل التةزئة  في  الرائدل  مكانتها من  االسرررتفادل تعظيمالشرررركة في  نةحت حيث  النءقات،  في  للتحكم  وفعالة  سلللريعة تدابير  تبني

االسرتفادل من برنامج اإلعفاء من قلى    باإلضرافة  ،مالكي األراضري المقامة عليها  مع  التابعة المتاةر  شربكة قيةار   مسرتحقات  سلداد تسلهيإ  اتفاقيات لتوقيع  والدولية،

ا بأن اإلدارل تةر  المزيد من المفاوضرات مع مالكي األراضري    ،لفترل تتراوح بين ثالثة أشرهر وثالثة أشرهر ونصرااإليةارات التعاقدية ورسروم الصدمات   علمل

  وهو  ،الشللركة من برنامج الدعم الحكومي "سللاند" اسللتءادتمع ذلك،    وبالتواز سررين المصررروفات اإليةارية. المقامة عليها شرربكة المتاةر التابعة بهدا تح

من  %70من رواتب  %60يغطي البرنامج و  ،ةميع العاملين السرررعوديين بالقطاع الصاص  علىمعالةة البطالة يتم تطبيقه بشررركل قلزامي  ل حكومي تأمينامج نبر 

 ةدير أسرررع وقت.  فيفي تعافي كافة أنشررطتها التشررغيلية   الحثيثةةهودها  لدعم  مما يمنح الشررركة المزيد من المرونة  ،السررعوديين العاملين بالشررركةالموظفين  

التي قد  االحترازية التدابير من  المزيد  تبني  دراسلللة، وتعكا على  اإلدارية  مسرررتوياتاللمصتلا   مؤاتة بصلللورةالرواتم   بتخءيضبالذكر أن الشرررركة قامت  

 (.19 –انتشار فيروس )كوفيد بالقائمة وعدد الموظفين في حالة استمرار التحديات المتعلقة  المتاةر  شبكةتنعكس على 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 5 تقرير النتائج المالية والتشغيلية   |   الحكير 

 

 م2020 يونيو 30المنتهي في  الربع األول

  تقرير النتائج المالية والتشغيلية
 م 2020 أغسطس  25الرياض | 

 إليرادات ا
 )مليون لاير( 

 
 
 
 

 التحليإ الجغرافي لإليرادات

 
 
 

 إجمالي الربح  
 )مليون لاير / هامش( 

 

 

 والتشغيلي األدا  المالي 

مليون لاير صالل الربع األول من السنة   564.9ليسةل   %67.4بمعدل سنو   إجمالي اإليراداتانصفض 
وما ترتب عليه من اإلغالق    (19  –تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  م. ويرةع ذلك قلى تأثير  2021المالية  

ا بأن قغالق  ،  م2021صالل الربع األول من السنة المالية    ممتدل  اتالمعقت لةميع المتاةر التابعة لفتر  علمل
التابعة بسبب تداعيات )كوفيد   مليار لاير    1.2( أسفر عن تراةع اإليرادات بواقع  19  –شبكة المتاةر 

وقد تم افتتاح شبكة    ، مقارنة بنفس الفترل من العام السابق. م2021صالل الربع األول من السنة المالية  
  بالتزامن مع تصفيا اإلةراءات االحترازية بالمملكة   م2020يونيو    21في تارين    المتاةر والعارض التابعة

انصفاض   يعكس  كما  الشركة.  حددتها  التي  اإلضافية  والسالمة  الصحة  بإةراءات  االلتزام  ومواصلة 
ا صالل نفس الفترل ضمن    86إلغالق الدائم لما يبلغ قةمالية  اإليرادات تأثير ا استراتيةية تعزيز معرضل

معدالت قغالق المتاةر ضعيفة األداء  وتتوقع اإلدارل استعادل  .  محفظة العالمات التةارية وشبكة المعارض 
 . المعارضتعزيز محفظة العالمات التةارية وشبكة بعد استكمال استراتيةية  قلى مستوياتها الطبيعية

 
السنة  الربع األول من   صالل %53.8بمعدل سنو   اإليرادات عل  أساس حسام المثإ بالمثإوانصفضت 

(. ويأتي ذلك بعد استمرار النمو  19  –  م، فيما يعكس تأثير تداعيات انتشار فيروس )كوفيد2021المالية  
شهر  األساسي لإليرادات على أساس ربع سنو  صالل الفترات السابقة وصوالل قلى األسابيع األصيرل من  

  (. 19  – ، والتي شهدت تعطل األنشطة التشغيلية بسبب تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  مارس الماضي
ا على أساس المثل بالمثل بنسبة  2020ارس  م  15يناير و  1مثلت قيرادات الفترل بين  قد  و ،  %17م نمول

وهو أعلى معدل نمو على أساس المثل بالمثل منذ بدء تطبيق استراتيةية تعزيز محفظة العالمات التةارية 
 وشبكة المعارض. 

 
 (بالمثإ)المثإ  اإليرادات صافي نمو

 
 

 30في  معرض ا 1,561التجارية المرمواة شملت واد اامت الشركة بإدارة شبكة عالمية من المحالت 
ا    1,647م مقابل  2020  يونيو العام الماضي. ويعكس ذلك تأثير قغالق  الفترل من    في نهاية نفسمعرضل
ا في نهاية السنة المالية  1,580من أصل متةر  19 وقد مثلت مبيعات السوق السعود   م. 2020معرضل

عدد  م. كما ارتفع  2021السنة المالية    الربع األول من   صاللمن قةمالي قيرادات الشركة    %88منفردل  
م مقابل  2021السنة المالية    الربع األول منمنتج صالل    1.76  ليسةل  %1بنسبة    المنتجات بكإ معاملة

العام السابق، فيما يعكس التزام الشركة بتحقيق التميز في تةارل التةزئة   نفس الفترل من  منتج صالل   1.75
 يع المتاةر التابعة.على مستوى ةم

 
م مقابل قةمالي ربح  2021مليون لاير صالل الربع األول من السنة المالية    242.7  إجمالي الخسارة وبلغ  
ويعكس ذلك تأثير تراةع اإليرادات على    مليون لاير صالل نفس الفترل من العام السابق.  655.9بقيمة  

( والذ  ترتب عليه  19  – تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  صلفية قغالق المحالت التةارية التابعة بسبب  
، مقارنة بنفس  م2021مليون لاير صالل الربع األول من السنة المالية    525انصفاض مةمل الربح بواقع  

يرةع ذلك قلى تسةيل مصروفات استهالك عن حق استصدام األصول بقيمة كما    الفترل من العام السابق.
  148.8لفة المبيعات، في حين شهدت فترل المقارنة من العام السابق تسةيل  مليون لاير ببند تك  152.4

1,732 
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ابإ المصروفات البنكية  المعدإ الربح 
 والزكاة واالستهالو واإلطءا  

 )مليون لاير / هامش( 

 
 

 صافي الربح
 اليةألبعد خصم حقوق ا

 )مليون لاير / هامش( 

 
 

 إجمالي األصوإ 
 )مليون لاير( 

 

فقد   ذلك،  قلى  وباإلضافة  الربح.  قةمالي  احتساب  بعد  واإلطفاء  االستهالك  ببند مصروفات  مليون لاير 
  106بقيمة    مصصصات مصزون متقادم استثنائيةم تسةيل  2021شهدت فترل الربع األول من السنة المالية  

قيمة  لاير،  مليون   لتحديد  استراتيةيتها  اإلدارل ضمن  نفذتها  التي  الهيكلة  قعادل  ةهود  قطار  في  وذلك 
 المصزون في مواةهة االنصفاض المحتمل لمعدالت الطلب. 

 
قبل احتساب مصصصات المصزون المتقادم وقبل احتساب المعيار الدولي إلعداد    وبلغ إجمالي الربح المعدإ

م، وهو تراةع  2021السنة المالية   الربع األول من مليون لاير صالل  15.7  (IFRS 16)  التقارير المالية

 على صلفية تراةع اإليرادات واألنشطة التشغيلية. مقارنة بالعام السابق  %97.6سنو  نسبته 
 

البيعية والعمومية واإلدارية  بلغت األول منمليون لاير صالل    91.5  المصروفات  السنة المالية    الربع 
لتحكم في  ا  وتبني تدابير بفض زيادل الكفاءل التشغيلية للشركة    %1.3  سنو  بمعدلانصفاض  م، وهو  2021
 النفقات. 

 
مليون لاير صالل الربع األول من السنة المالية    63.2بقيمة    تكاليف اضمحالإ استثنائيةسةلت الشركة  

في قطار االستراتيةية التي تتبناها اإلدارل للتصار  من االستثمارات ضعيفة األداء وتحديد القيمة  م،  2021
 . العادلة لقاعدل أصولها

 
 صالل  مليون لاير  397.4  الخسائر التشغيلية ابإ المصروفات البنكية والزكاة واالستهالو واإلطءا بلغت  

، مقابل أرباح تشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكال واالستهالك  م2021الربع األول من السنة المالية 
ويرةع ذلك قلى تسةيل تكاليا    . نفس الفترل من العام السابقصالل  مليون لاير    563.1واإلطفاء بقيمة  
المتقاد  169.2استثنائية بقيمة   .  م وتكاليا اضمحالل األصولمليون لاير تشمل مصصصات المصزون 

التشغيلية قبل المصروفات البنكية والزكال   الصسائر  ستنصفضوفي حالة استبعاد هذه التكاليا االستثنائية، 
م، وهو ما يعكس  2021الربع األول من السنة المالية    مليون لاير صالل  228.2قلى    واالستهالك واإلطفاء 

 ( وما ترتب عليه من انصفاض اإليرادات. 19 –)كوفيد بشكل رئيسي تأثير تداعيات انتشار فيروس 
 

م،  2021مليون لاير صالل الربع األول من السنة المالية    77.8  واالستهالو واإلطءا  مصروفات  بلغت  
انصفاض سنو  بنسبة   المقارنة من العام السابق تسةيل  %63.3وهو  مصروفات ، حيث تضمنت فترل 

إلعداد التقارير مليون لاير متعلقة بتطبيق المعيار الدولي    148.8استهالك عن حق استصدام األصول بقيمة  

 (.IFRS 16) المالية

 
م، حيث يعكس ذلك  2021الربع األول من السنة المالية مليون لاير صالل  63.0 المكاسم األخرىبلغت 

. وقد نةحت اإلدارل في  يةار مع مالكي األراضياإلاتفاقيات تسهيل سداد مستحقات  بشكل رئيسي مردود 
ثة أشهر ونصا نتيةة  التوصل التفاق لتسهيل سداد مستحقات اإليةار لفترل تتراوح بين ثالثة أشهر وثال

 (، على أن يتم تسةيل مبالغ قضافية صالل الفترات المقبلة. 19 –تداعيات انتشار فيروس )كوفيد  
 

بعد خصم حقوق األاليةبلغ   الءعلية  الخسائر  السنة مليون لاير صالل    535.6  صافي  الربع األول من 
العام السابق. ويرةع فس الفترل من نمليون لاير صالل    224.9، مقابل صافي ربح بقيمة  م 2021المالية  
الربع األول من  مليون لاير صالل    169.2تكاليا استثنائية بقيمة    انصفاض اإليرادات وتسةيل  ذلك قلى

 م. 2021السنة المالية 
 
مليون لاير كما في  10,063م، مقابل 2020 يونيو 30مليون لاير كما في  9,313 إجمالي األصوإبلغ 
 م. 2021متةر صالل الربع األول من السنة المالية  19ذلك تأثير قغالق عكس ي. وم2020مارس  31
 
مليون لاير كما في    1,656م، مقابل  2020يونيو    30كما في  مليون لاير    1,377  إجمالي المخزون بلغ 
م، حيث يعكس ذلك تأثير شطب 2019ديسمبر    31مليون لاير كما في    2,029و  م2020مارس    31

مليون لاير    106م، و2020مليون لاير صالل الربع األصير من السنة المالية    596.7  مصزون متقادم بقيمة
المالية   السنة  من  األول  الربع  لشطب  2021صالل  ةهودها  من  اإلدارل  انتهاء  قلى  اإلشارل  وتةدر  م. 

 المصزون المتقادم وال تتوقع تنفيذ عمليات شطب مصزون أصرى صالل الفترل المقبلة.   
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مليون لاير    686.5م، مقابل  2020يونيو    30مليون لاير كما في    621.2  وما في حكمها   النقديةبلغت  

مليون لاير في    459.7مقابل    %35.1م، غير أنه يمثل نمو سنو  بنسبة  2020في نهاية السنة المالية  
 م.  2019يونيو  30
 
مليون لاير كمرا    3,183.5م، مقرابرل  2020يونيو    30مليون لاير كمرا في    3,133.6 إجملالي اللدينبلغ 

م. وبلغ  2019  يونيو  30مليون لاير كمرا في نهرايرة   2,653.5صررررعودلا من  وم،  2020مرارس   31في  

مليون لاير في نهاية   2,497.0م، مقابل 2020يونيو   30مليون لاير كما في   2,512.3صررررافي الدين  

 م.2020السنة المالية 

 –نهاية البيان –
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 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن 

المةيد الحكير. وتعد الشركة منذ تأسيسها من أكبر   من قبل فواز وسلمان وعبد  م1990( في عام  "الحكير "تأسست شركة فواز الحكير وشركاه )المعروفة باسم  

المملكة العربية السعودية والشرق األوسط وشمال قفريقيا و سيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والشركة الوحيدل  الكيانات المتصصصة في تةارل الةملة والتةزئة في  

ةابة لمتطلبات  من نوعها المدرةة في أسرواق األسرهم بالشررق األوسرط. وتنفرد الشرركة بالقدرل على اقتناص الفرص الةذابة واصتراق األسرواق الناشرئة واالسرت

ا ألول لقيم والمبادئ القوية التي ترتكز عليها أنشرطتها والتي تتمثل في الةودل واالبتكار والثقة وتقديم أعلى مسرتويات الصدمة. ومنذ افتتاحهالسروق، مسرتفيدل من ا

دولة   13مركز تةار  عبر  100متةر في  1,600تسرارعت وتيرل نمو الشرركة بشركل متزايد حتى أصربحت اسرتثماراتها اليوم تتةاوز   م،1991متاةرها عام  

ألا متر مربع. وتحظى الشركة بفريق من أعلى الكفاءات   500مصتلفة. وتمتلك الشركة قاعدل واسعة من منافذ البيع بالتةزئة على مساحة قابلة للتأةير تتةاوز 

ومسررتلزمات األطفال وحديثي   عالمة تةارية تتنوع بين المالبس النسررائية، والمالبس الرةالي، 80موظا. وتضررم الشررركة أكثر من  12,000يضررم أكثر من 

رةى زيارل الوالدل، واألحذية واإلكسررسرروارات، ومسررتحضرررات التةميل، فضررالل عن قدارل وتشررغيل كبرى المتاةر الشرراملة والمقاهي. لمزيد من المعلومات، ي

 comwww.fawazalhokairfashion.موقعنا اإللكتروني: 

 

 لالستعالم والتواصإ مع إدارة عالاات المستثمرين

 هارون المطيري 

 saharoon@alhokair.com.  البريد االلكتروني:

 + 966-11-435-0000هاتا: 

 
 

 التواعات واإلفادات المستقبلية 
والتوقع المستقبلي هو أ  توقع ال يتصل بوقائع أو أحداث تاريصية، ويمكن التعرا عليه عن طريق استصدام مثل العبارات والكلمات  يحتو  هذا البيان على توقعات مستقبلية،  

"تص "ترى"،  "تعتزم"،  "توقعات"،  "تفترض"،  "التقديرات"،  "قد"،  "تعتقد"،  "تحتمل"،  "تقدر"،  "مرتقب"،  "تهدا"،  للتقديرات"،  "وفقا  "ممكن"،  اآلتية  "متوقع"،  طط"، 

ه مستقبلي. هذا ينطبق، على وةه  "مشروعات"، "ينبغي"، "على علم"، "سوا"، أو في كل حالة ما ينفيها، أو تعبيرات أصرى مماثلة التي تهدا الى التعرا على التوقع باعتبار

شأن األعمال التةارية واإلدارل، والنمو أو الربحية والظروا االقتصادية  الصصوص، على التوقعات التي تتضمن معلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الصطط أو التوقعات ب

 والتنظيمية العامة في المستقبل وغيرها من المسائل التي تعثر على الشركة. 

 

افتراضات اإلدارل وتنطو  على مصاطر معروفة وغير  والتوقعات المستقبلية تعكس وةهات النظر الحالية إلدارل الشركة )"اإلدارل"( على أحداث مستقبلية، والتي تقوم على  

عن أ  نتائج في المستقبل، او عن أداء    معروفة ومةهولة، وغيرها من العوامل التي قد تعثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو قنةازاتها مصتلفا اصتالفا ةوهريلا 

التوقعات المس تقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اصتالا الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج  الشركة أو قنةازاتها الواردل في هذه 

قد تتسبب    تصضع أعمال الشركة لعدد من المصاطر والشكوك التي عملياتها اصتالفا ةوهريا عن هذه التوقعات المستقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانت صريحة أو ضمنية.

أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط،  في اصتالا التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبع اصتالفا ةوهريلا عن األمر الواقع. وهذه المصاطر تتضمن التقلبات بأسعار الصامات،  

ات األوضاع السياسية واالةتماعية والقانونية واالقتصادية، سواء في المملكة العربية  وقدرل الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفريق العمل، والمنافسة بنةاح وسط متغير

اطر اإلرهاب، وتأثير التضصم،  السعودية أو على صعيد االقتصاد العالمي، ومستةدات وتطورات قطاع الرعاية الصحية على الساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيات الحرب ومص

 . قلبات أسعار صرا العمالت، وقدرل اإلدارل على التحرك الدقيق والسريع لتحديد المصاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع قدارل المصاطروتغير أسعار الفائدل، وت

http://www.fawazalhokairfashion.com/
mailto:haroon@alhokair.com

