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ثالثة  الفترة تعلن نتائج المالية والتشغيلية عن  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه
 م2020 سبتمبر 30منتهية في  الأشهر 

(، وهي 4240أعلنت اليوم شررركة فواع عبا اليعيع الحكير وشررركام  رمع الشررركة علق السرروة المالية السرريواية  تااو     –م  2020  نوفمبر  9الرياض في 
في المملكة اليربية السريواية والشررة اسوسرش وشرما  قفريقيا و سريا الوسرشق ومنشقة  والوكاالت التةارية  أكبر شرركة متصصرصرة في تةارل الةملة والتةعئة  

 .مليون لاير 1,185.6ت اإليرااات ، حيث بلغم2020 سبتمبر 30في  المنتهية الربع الثانيلفترل المالية والتشغيلية تائةها القوقاع، عن ن 

 مليون ريال  ملخص قائمة الدخل
ي  
الرب  ع الثان 
 م2020

ي  
الرب  ع الثان 
 م2021

 التغير %
النصف األول  

 م2020
النصف األول  

 م2021
 التغير %

 %41.0- 1,750.6 2,967.0 %4.0- 1,185.6 1,234.6 اإليرادات 

 %14.7- (1,941.4) (2,276.2) %7.8 (1,133.7) (1,051.3) تكلفة اإليرادات 

 - (190.9) 690.8 %71.7- 51.9 183.3 إجمالي الرب  ح 

 - %10.9- %23.3 (10.5) %4.4 %14.8 هامش إجمالي الرب  ح  

 %20.5 (80.8) (67.1) %60.1 (44.9) (28.1)   والتوزي    ع البيع مرصوفات

 %34.4 (118.9) (88.5) %55.6 (63.3) (40.7) المرصوفات العمومية واإلدارية

 - (28.5) - - - - تكاليف اضمحالل 

 - (41.4) (8.8) - (5.0) (1.4) مرصوفات تشغيلية أخرى 

 - (460.4) 526.4 - (61.4) 113.1 واالستهالك واإلطفاءاألرباح التشغيلية الفعلية قبل المرصوفات البنكية والزكاة 

 - %26.3- %17.7 - %5.2- %9.2   هامش األرباح التشغيلية

ي 
 %214.3 198.1 63.0 112.1 133.4 62.9 مكاسب )خسائر( أخرى، صاف 

 %14.6 (154.0) (134.4) %7.9 (76.2) (70.7) االستهالك واإلطفاء 

 %18.0- (191.9) (234.1) %30.4- (84.6) (121.5) تكاليف التمويل

 - (608.3) 221.0 - (88.8) (16.1) الرب  ح قبل الزكاة

 %12.1 (25.5) (22.8) %11.2- (9.4) (10.6)   تكلفة الزكاة

ي الرب  ح
 
 - (633.8) 198.2 - (98.2) (26.7)  صاف

ي الرب  ح 
 - %36.2- %6.7  %8.3- %2.2- هامش صاف 

       

 %62.7 665.0 408.8 %62.7 665.0 408.8 النقديةاألرصدة 

  المؤشرات المالية والتشغيلية

غير أنه تضراع  أكثر من ، م2021السرنة المالية  الربع الثاني من مليون لاير صال     1,185.6بلغ  ي ل %4.0نوي  بميا  سر  إجمالي اإليراداتانصفض   •
قغالة عقب فترل    للشرررركة  التشرررغيلية  ةنشرررشاس تكثي ييكس ذلك وم، 2021اسو  من السرررنة المالية  مليون لاير صال  الربع  564.9 مرتين مقاب 

فترل قا شرهات  ف(.  19 –لإلةراءات االحتراعية الهاافة قلق احتواء فيروس  كوفيا  امتثاالا   صال  الربع اسو  من السرنة المالية الحالية  متاةرها التابية
وفقاا لمواقيت اليم  الشبييية المقررل   بةميع المتاةر التابية في شرتق أنحاء المملكةاسرتئنا  اسنشرشة التشرغيلية   م2021الربع الثاني من السرنة المالية 

 .االحتراعيةةراءات اإل تشبيق قب 

صال     403.2مقاب   م 2020صال  شرهر سربتمبر مليون لاير    416.1لتبلغ  %3.2بميا  سرنوي    اإليرادات على أساا  حسااا المثب بالمثبارتفيت   •
ا بأن قلق مسررار النمو الميهوامرل أصرى  علق أسرراس حسرراب المث  بالمث  مما ييكس عوال اإليرااات   ،2019شررهر سرربتمبر   شررهر سرربتمبر، علما

ا الماضرري   وتةار اإلشررارل قلق نةا   .%8.0سررنوي    ة السرريواي منفرال بمياسرروبال علق أسرراس حسرراب المث  بالمث   ارتفاع اإليراااتشررها أيضررا
الربع مشلع منذ    %15قلق   %5بالمملكة من المقررل  نسرربة ضررريبة القيمة المضررافة   فاعالشررركة في الحفاع علق تيافي اإليرااات علق الرغم من ارت 

 م(.2020يوليو  1م  2021الثاني من السنة المالية 

من قةمرالي   %3مثلرت ، حيرث م2021السررررنرة المراليرة  من    الثرانيصال  الربع مليون لاير   35.1  مبيعاات المنااااااات اإللكترونياة عبر اإلنترنات  لغرتب  •
 صال  نفس الفترل من اليام السابق.  %0.5مقاب  ، م2021السنة المالية صال  الربع الثاني من المبييات 

م، مما ييكس عوال الشرركة قلق تسرةي  مياالت قيةابية مرل أصرى،  2021مليون لاير صال  الربع الثاني من السرنة المالية   51.9الربح  إجمالي  بلغ  •
صال    قةمالي الربح غير أن. م2021مليون لاير صال  الربع اسو  من السرررنة المالية    242.7حيث يأتي ذلك عقب تسرررةي  قةمالي صسرررائر بقيمة 

ا سررررنوياا بميا  م 2021الربع الثاني من السررررنة المالية  تباشؤ نمو  ويرةع ذلك قلق  ،مقارنة بنفس الفترل من اليام السررررابق %71.7يمث  انصفاضررررا
ا   في المملكة،المقررل  اإليرااات صال  الفترل، باإلضرافة قلق تأثر قةمالي الربح بارتفاع نسربة ضرريبة القيمة المضرافة   العياال   تحملتالشرركة  ن بأعلما

   أنه في حا   وتةار اإلشررارل. م2020صال  شررهري يوليو وأغسررشس   التةارية التابية  لمنتةات بيض اليالمات  ضررريبة القيمة المضررافةرسرروم  في  
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ح مش قةمالي الرب هالغ  سرريب ،  م2021ة  ي من السررنة المالي ان التي حصررلت عليها الشررركة صال  الربع الث االسررتثنائية يةارية  ب الصصررومات اإلاحتسررا
  صال  نفس الفترل.  11.5%

مليون  1,656و م،2020يونيو  30كما في  مليون لاير  1,377.0 م، مقاب 2020  سربتمبر  30كما في  مليون لاير    1,262.6  إجمالي المخزونبلغ  •
المصعون بصرفة مسرتمرل، سريياا قهالك سرياسرات  وعمليات قاارل المصعون  حايث  حرص اإلاارل علق ت ييكس ذلك و  .م2020مارس   31لاير كما في  

وضررمان وصرروله قلق المسررتويات المثلق التي تيكس القيمة السرروقية الياالة، وهو ما يؤكام تنفيذ الشررركة ليملية شررشب    المصعونقلق تصفيض فائض  
ا ملحوعاا علق صررررييا ترشرررريا م. 2021المصعون المتقاام التي نةحت في قتمامها صال  الربع اسو  من السررررنة المالية   وقا أحرعت الشررررركة تقاما

م، مما ييكس المنهج االسرتباقي 2020منذ الربع الثاني من السرنة المالية    %38.1بنسربة  رات السرابقة، حيث انصفضرت  مسرتويات المصعون صال  الفت 
 الشركة إلاارل وتحسين مستويات المصعون. الذي تتبنام 

 91.5 مقاب  %18.3بعياال قارها ، م2021المالية   من السرنة الثانيصال  الربع مليون لاير  108.2  المااروفات البيعية والعمومية واإلداريةبلغت   •
  صال  الربع السابق.مما ييكس تكثي  اسنشرشة التشغيلية للشركة عقب فترل قغالة متاةرها م، 2021مليون لاير صال  الربع اسو  من السرنة المالية 

مقارنة بنفس   %57.3  سررررنوياا بميا ارتفاعاا مث  ت  م2021من السررررنة المالية   الثانيصال  الربع المصررررروفات البييية واليمومية واإلاارية   غير أن
الذي شرها حصرو  الشرركة علق   مقارنة بالربع الثاني من اليام السرابق  الياملينب  المتيلقة  تكالي الارتفاع الفترل من اليام السرابق، حيث يرةع ذلك قلق  

كالي  الت   المصررروفات البييية واليمومية واإلاارية ضررمنتت كما   .الياملين من قب  صررناوة تنمية الموارا البشررريةالمتيلقة ب تكالي   للاعم اسررتثنائي  
م، باالا من قشفائها علق امتااا 2021ة المالية ن السررن صال  الربع الثاني مضررلت الشررركة تسررةيلها  فوالتي  ، المتيلقة بيملية قعاال الهيكلة االسررتثنائية

   يلة.وش اتفتر

وهو    ،م2021من السنة المالية   الثانيصال  الربع مليون لاير   61.4  الخسائر التشغيلية قبب الماروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء  بلغت •
مليون لاير صال  الربع اسو  من السرنة   399.1بقيمة صسرائر تشرغيلية قب  المصرروفات البنكية والعكال واالسرتهالك واإلشفاء  مقاب    تحسرن ملحوع

 113.1ال واالسررتهالك واإلشفاء بقيمة أربا  تشررغيلية قب  المصررروفات البنكية والعكتسررةي   مقاب  م. غير أنها تمث  تراةياا سررنوياا  2021المالية  
  البييية واليمومية واإلااريةقةمالي الربح وارتفاع المصررروفات  انصفاض  يرةع ذلك قلق  و .م2020السررنة المالية  من  الربع الثانيصال     مليون لاير
 . صال  الفترل

. وييكس هذا االرتفاع م2021الربع الثاني من السررررنة المالية مليون لاير صال     133.4قلق    %112.1بميا  سررررنوي    المكاسااااا ا خر ارتفيت   •
ميالةة اسثر السرلبي ات التياقاية لاإليةار تحسرينبرنامج  تفاال من  لالسر لمتاةر التابيةامالكي اسراضري المقامة عليها مع   ةحالناةمفاوضرات الشرركة  

فيروس  كوفيا  ة بميالةة تااعيات المتيلقعلق ةميع الصصرومات اإليةارية    الشرركة  حصرو عن ، مما أثمر (19 –انتشرار فيروس  كوفيا  لتااعيات 
ما توفير ساهمت في  منوحة للشركة  الصصومات اإليةارية الما بأن ما ، علم2021صال  الربع الثاني من السرنة المالية   أغلبها  والتي تم تسرةي  ،(19  –

ا 3.5يبلغ متوسشه     .ةاسساسي  اتمن قيمة اإليةار شهرا

 70.7مقاب  ، %7.9 ة قارهاسرررنوي  بعياال، م2021من السرررنة المالية   الثانيمليون لاير صال  الربع  76.2  بلغت مااااروفات االساااتهالك واإلطفاء •
 .م2020من السنة المالية مليون لاير صال  نفس الفترل 

 نفس الفترل  لاير صال مليون  26.7بقيمة   صسرائرم، مقاب  صرافي  2021 السرنة الماليةمن الثاني الربع مليون لاير صال    98.2 ااافي الخساائربلغ  •
بشرك  ملحوع مقاب  تسرةي  صرافي    م2021  السرنة الماليةصال  الربع الثاني من    صرافي الصسرائروعلق أسراس ربع سرنوي، تراةع    اليام السرابق.من 

 م. 2021مليون لاير صال  الربع اسو  من السنة المالية  535.6صسائر بقيمة 

وهو ما ييكس مياالت السررريولة  ،  %62.7، بعياال سرررنوية نسررربتها م2020سررربتمبر    30مليون لاير كما في    665.0  النقدية وما في حكمهابلغت   •
 المرتفية بالشركة. 

 

 تعليق الرئي  التنفيذي على النتائج المالية والتشغيلية

ع علق احف( في سرربي  ال19  –لم تاصر ةهااا منذ بااية عهور أعمة  كوفيا    الشررركةأن أوضااح مروان مكرزب الرئي  التنفيذي لشااركة فواز الحكير وشااركاه   

ا  علق وأكا مكرع     وتعويا اليمالء بأفضرر  تةربة تسرروة بقشاع تةارل التةعئة.تها التنافسررية  اقار ، عقب نةاحها مسررار التيافي علقأن الشررركة تمضرري قاما

وأشرار  م. 2021والتي شرملت قغالة أغلب متاةرها صال  الربع اسو  من السرنة المالية  لماضرية،  ة التي حملتها اسشرهر الصريب االتحايات  الملحوع في تةاوع  

نمو في ضروء  نحو التيافي،   ة الشرركةانشالققول  التي تيكس بوضرو    ةاليايا من المؤشررات اإليةابي شرهات  م 2021الربع الثاني من السرنة المالية  فترل   قلق أن

بيا إليرااات علق أسراس المث  بالمث  ار النمو الميهوا لفي اليوال قلق مسر، فضرالا عن نةا  الشرركة  علق أسراس ربع سرنوي %100اإليرااات بنسربة تتةاوع  

أن الشرررركة تمكنت من تحقيق تلك اإلنةاعات علق الرغم من عياال نسررربة ضرررريبة القيمة قلق  (. ولفت مكرع   19 –فترل االنصفاض الناتةة عن أعمة  كوفيا  

لميالةة مصتل  المسرتةاات    ة الشرركةسررعة اسرتةاب ، مما يبرهن 2021صال  مشلع الربع الثاني من السرنة المالية   %15قلق   %5من بسروة المملكة    المضرافة

 . بالسوة السيواي ءيمالالمن قب  الثقة القوية التي تحعق بها ، فضالا عن والتشورات
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حرصررت علق تشبيق كما   .المتاةر التابيةراضرري المقامة عليها مالكي اسمع   ات التياقايةاإليةار تحسررينقلق نةا  اإلاارل في التفاوض علق    مكرع شررار  وأ

ا بها  تيعيم القيمة المسررتاامة للمسرراهمين علق الماى الشوي ،    المصررممةمةموعة من اإلةراءات والتاابير  تقاء بذ  ةهوا حثيثة لالرشررملت    والتيصصرريصررا

لة. وقا أثمرت بسرياسرات قاارل المصعون سريياا قلق تةنب تراكم فائض المصعون ولضرمان وصروله قلق المسرتويات المثلق التي تيكس باقة القيمة السروقية الياا

  لفتو .م2020ة  ي من السررنة المالي مقارنة بالربع الثان   %38.1مسررتويات المصعون بنسرربة    ضاانصفوء  في ضرر،  ملموسررة هذم الةهوا عن تحقيق نتائج قيةابية

ا ملحوعاا علق صرييا تيعيع ممارسرات قاارل سرلسرلة اإلمااا والتوريا، مع امج   التي كان يةري  ذات الصرلة   اليملياتوتوحيا  مكرع  قلق قحراع الشرركة تقاما

سرةالت  والمصعون الااصلي، واسصرو  الثابتة، و  ةالمرتةيالمنتةات  قاارل  ليمليات ة، لتصربح في مسرتواع واحا مصصرص  تنفيذها سرابقاا في ثالث منشر ت منفصرل

أن القلق المتعايا بشررأن سررالسرر    وأكا مكرع وفائض المصعون علق الوةه اسمث .    ةالمرتةيالمنتةات  في تيعيع قارل الشررركة علق قاارل  حفع، مما سرراهم ال

 ، فضرالا عن نةاحها اإلمااا والتوريا اليالمية، لم يح  اون قمااا الشرركة بأحاث المنتةات من قب  شرركائها أصرحاب اليالمات التةارية الرائال مث   انايتكس

 إليرااات.    ي والمستاام لالقوتيافي التمهيا الشريق لمسار مع في قشالة أحاث الصيحات الموسمية في عالم اسعياء، 

ا إل ا بأن  نةاعوأشررار مكرع  قلق مضرري الشررركة قاما الاعم اللوةسررتي واإلمااا    صاماتةهوا اإلاارل في تيعيع اسررتراتيةية التحو   الرقمي التي تتبناها، علما

، ومن ثم  لليمالء  ، حيث سراهمت في تقلي  الفترات العمنية لتوصري  المنتةاتشربكة التةارل اإللكترونيةأنشرشة الشرركة ب علق والتوريا انيكس مراواها اإليةابي  

للتةارل اإللكترونية المتشورل الةايال  إلشالة منصررتها   . وأكا مكرع  علق تشلع الشررركةالمنصررات اإللكترونية عبر اإلنترنتمن صال     همتيعيع تةربة تسرروق

  ،صال  شررهر نوفمبر الةاري  . كما تيتعم قشالة منصررتين ةاياتين علق شرربكة التةارل اإللكترونيةالمقب ذات اليالمات التةارية المتياال صال  شررهر ايسررمبر 

 مسرررتفيال من  علق صرررييا قشاع اسغذية والمشرررروبات، تيافياا تاريةيااشرررها  الشرررركة ت أن . وأوضرررح مكرع   يالمة تةارية واحالب ك  منهما صتص ت علق أن  

رائال في أسرواة القهول والمصبوعات. وتتوقع اإلاارل بأن يثمر ذلك التيافي عن سررعة عوال كافة اسنشرشة  الليالمات  سفضر  اعلق حقوة االمتياع   هااسرتحواذ

في مةا  اسغذية والمشررروبات. ولفت    الشررركة مقومات النمو الواعال التي تحعق بهابفضرر   لمقبلة،  التةارية التابية قلق مسررتوياتها الشبييية صال  اسشررهر ا

مسرراعي الشررركة لتنمية محفعتها بمةموعة من اليالمات التةارية الةايال، بالتعامن مع ةهوا فريق قشاع اسغذية والمشررروبات لتأسرريس مشاعم مكرع  قلق  

ن كفاءل صامات الاعم اللوةسرتي وتيعيع قاارل التوريا مع ترشريا التكالي  المرتبشة. وبالتواعي مع ذلك، نةحت الشرركة  مركعية في شرتق أنحاء المملكة لتحسري 

 شبكة المحالت والمتاةر التابية.ب العوار والمرتااين    عااامحتم  س في توشيا عالقاتها مع شركات توصي  الشلبات، بها  تةنب المصاشر المتيلقة بأي تراةع

هاافة قلق سرتراتيةيات الكافة االاراسرة وتحايا  بذ  قصرارى ةهاها لباسرتمرار الشرركة علق مسرار التيافي السرليم، وت   تامة  ثقةعلق   أن اإلاارلب مكرع     واصتتم

مواكبة الشرركة سفضر    سريياا قلق  الوالءبرنامج  تيعيع  اليمالء وعالقات  قاارل  ترسري  بنية بما في ذلك  تيعيم المراوا اإليةابي لةميع اسشرا  ذات اليالقة،  

 الميايير والممارسات اليالمية المتبية في مةا  أنششة تةارل التةعئة. 
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 إليراداتا
 )مليون لاير( 

 
 
 
 

 التحليب الجغرافي لإليرادات 

 
 
 

 إجمالي الربح  
 )مليون لاير / هامش( 

 

 ا داء المالي والتشغيلي

الربع    1,185.6ليسة     %4.0بميا  سنوي    إجمالي اإليراداتانصفض   من   الثانيمليون لاير صال  
إلغالة المؤقت لةميع اباء تيافي اسنششة التشغيلية للشركة عقب  ويرةع ذلك قلق  .  م2021السنة المالية  

.  ( 19  – بسبب تااعيات  كوفيا    م2021صال  الربع اسو  من السنة المالية    ممتال  ات المتاةر التابية لفتر
علق أساس ربع سنوي،    %109.9ارتفاع اإليرااات بميا     م2021الربع الثاني من السنة المالية  شها    كما

س تكثي  أنششة الشركة بالتعامن مع باء عوال اسنششة التةارية قلق شبييتها مرل أصرى صال   مما ييك
الشركة في الحفاع علق تيافي اإليرااات علق أساس ربع سنوي ُرغم عياال نسبة    ت نةحقا  نفس الفترل. و

م  2021المالية  مشلع الربع الثاني من السنة    %15قلق    %5من  مملكة  ضريبة القيمة المضافة المقررل بال
موسم الذروة  م تعامنت مع  2021(. ةاير بالذكر أن فترل الربع الثاني من السنة المالية  2020يوليو    1 

. وعلق هذم الصلفية، بلغت   نشطة تجارة التجزئة بالمملكة الموافق لفترة إجازة عيد ا ضحى المبارك 
مليون لاير صال  موسم عيا اسضحق المبارك ليام    364.6  اإليرااات علق أساس حساب المث  بالمث 

نسبته  2020 بانصفاض  ليام    382.1مقاب     %4.6م،  المبارك  اسضحق  موسم عيا  مليون لاير صال  
 .  1م 2019

 

السنة المالية صال  الربع الثاني من  مليون لاير   35.1  مبيعات المناات اإللكترونية عبر اإلنترنت  بلغت
  صال  نفس الفترل من اليرام السرررررابق.  %0.5المبييرات مقرابر   ن قةمرالي  م  %3مثلرت  ، حيرث  م2021

 وتواصرر  الشررركة قحراع قنةاعات ملموسررة علق صررييا تنفيذ اسررتراتيةية التحو   الرقمي التي تتبناها، 
حيث نةحت في تسرةي  عنوان موقع منصرتها للتةارل اإللكترونية ذات اليالمات التةارية المتياال علق 

. كما تيتعم الشررركة صال  شررهر نوفمبر المقب ، والمقرر قشالقها صال  شررهر ايسررمبر شرربكة االنترنت
نصررتين ةاياتين علق شرربكة التةارل اإللكترونية تقتصررر ك  منهما علق عالمة تةارية الةاري قشالة م

   أوكاياي .  بيرشكا ، واسصرى عالمةعالمة واحال، حيث ستمث  اسولق 

 

، م2020صال  شهر سبتمبر    اإليرادات على أسا  حساا المثب بالمثب نمو  نةحت الشركة في اليوال قلق  
بالمث    ارتفاع   شها   والذي  المث   أساس حساب  بنسبة سنوية    اإليرااات علق  منفرال  السيواي  بالسوة 
( وما ترتب عليها من قيوا احتراعية علق  19  – كوفيا  ب  باء أعمة  نه قأومن الةاير بالذكر    .8.0%

ا علق أساس المث  بالمث   2020مارس    15يناير و  1مثلت قيرااات الفترل بين  الحركة والتنق ،   م نموا
، وهو أعلق ميا  نمو علق أساس المث  بالمث  منذ باء تشبيق استراتيةية تيعيع محفعة  %17بنسبة  

التصلي    والتي تتبلور أبرع مالمحها في  م2019صال  السنة المالية    رض اليالمات التةارية وشبكة الميا
ا للشركة و ا من عالقات استراتيةية استبياا اليالمات التي  عن الميارض التي ال تار أرباحا .  ال تشك  ةعءا

فترل  صال     %50بميا  سنوي    اإليرااات علق أساس حساب المث  بالمث  انصفضت  من ةانب  صر،  و
صال  الربع  فترل قغالة المتاةر التابية    حيث يرةع ذلك قلق تأثير  م،2021أشهر من السنة المالية  الستة  

   . م2021اسو  من السنة المالية 
 

 م 2021خالب الربع الثاني من السنة المالية   بالمثب المثب على أسا   اإليرادات  اافي   نمو

 

 
أغسرشس    25أغسرشس و  4م مع الفترل بين 2019م وفقاا للتقويم الهةري، بينما تعامن موسرم عيا اسضرحق المبارك ليام  2020أغسرشس   14يوليو و 24م مع الفترل بين 2020المبارك ليام  تعامن موسرم عيا اسضرحق 1

 م وفقاا للتقويم الهةري.2019
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 اافي الربح
 قلية  بعد خام حقوق ا

 )مليون لاير / هامش( 

 
 

 إجمالي ا اوب 
 )مليون لاير( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ال المحالت  من  عالمية  شبكة  بإدارة  الشركة  قامت    30في    معرًضا   1,835شملت    تجاريةوقد 
ا في نهاية السنة المالية    1,580  م مقاب 2020سبتمبر ا في    1,849، وم2020ميرضا سبتمبر   30ميرضا
ا بأن الشركة قامت بإغالة 2019   م.  2021ا صال  فترل الستة أشهر من السنة المالية متةرا  103م، علما

 من   الثانيالربع    من قةمالي قيرااات الشركة صال   %86.2وقا مثلت مبييات السوة السيواي منفرال  
الربع منتج صال     1.78  ليسة   %1.3بنسبة    عدد المنتجات بكب معاملة م. كما ارتفع  2021السنة المالية  

 . اليام السابق   نفس الفترل من  منتج صال 1.76م مقاب  2021السنة المالية  من الثاني
 

، وهو انصفاض سنوي  م2021من السنة المالية    الثانيمليون لاير صال  الربع    51.9  ربحإجمالي ال بلغ  
تباشؤ نمو اإليرااات مقارنة بنفس الفترل من اليام السابق. كما تأثر  وييكس ذلك تأثير    .%71.7بميا   

عياال  لا  تحم  ب الشركة  قيام  لق  ر اإلشارل ق. وتةا %7.8بعياال تكلفة المبييات بميا  سنوي    حقةمالي الرب 
لمنتةات بيض   م2021الربع الثاني من السنة المالية    مشلعشبقة  المفي رسوم ضريبة القيمة المضافة  

قةمالي الربح  يمث     ، ية أصرىحنامن  .  م2020شهري يوليو وأغسشس  صال    اليالمات التةارية التابية
ارتفاعاا علق أساس ربع سنوي مقاب  تسةي  قةمالي صسائر    م2021من السنة المالية    صال  الربع الثاني

باء تيافي اإليرااات  ؤكا  م، وهو ما ي 2021مليون لاير صال  الربع اسو  من السنة المالية    242.7بقيمة  
أنه في حا  احتساب الصصومات اإليةارية االستثنائية ب ا  علما ،  2021صال  الربع الثاني من السنة المالية  

المالية   السنة  الثاني من  الربع  الشركة صال   م، سيبلغ هامش قةمالي الربح  2021التي حصلت عليها 
 صال  نفس الفترل.  11.5%

 

السنة المالية    من  ثانيالربع المليون لاير صال     108.2  الماروفات البيعية والعمومية واإلدارية   بلغت
مقارنة بالربع الثاني من    ، نتيةة ارتفاع التكالي  المتيلقة بالياملين%57.3  بميا  بعياال سنوية  م،  2021

تكالي  الياملين من قب  صناوة  لالذي شها حصو  الشركة علق اعم استثنائي  م  2020السنة المالية  
المتيلقة ئية  ان االستث كما تضمنت المصروفات البييية واليمومية واإلاارية التكالي     .تنمية الموارا البشرية 
م، باالا  2021والتي فضلت الشركة تسةيلها صال  الربع الثاني من السنة المالية    ،بيملية قعاال الهيكلة

 شويلة.     ات من قشفائها علق امتااا فتر
 

مليون لاير صال     61.4  الخسائر التشغيلية قبب الماروفات البنكية والزكاة واالستهالك واإلطفاء بلغت  
صسائر تشغيلية قب  المصروفات    تسةي  مقاب   تحسن ملحوع    وهو،  م2021من السنة المالية    الثانيالربع  

واإلشفاء واالستهالك  والعكال  المالية    399.1بقيمة    البنكية  السنة  من  اسو   الربع  صال   مليون لاير 
تسةي   2021 مقاب   سنوياا  تراةياا  تمث   أنها  غير  والعكال  م.  البنكية  المصروفات  قب   تشغيلية  أربا  

ويرةع ذلك    م.2020الربع الثاني من السنة المالية  صال   مليون لاير    113.1واالستهالك واإلشفاء بقيمة  
صال  الربع الثاني من السنة    المصروفات البييية واليمومية واإلااريةارتفاع  و  انصفاض قةمالي الربحقلق  

 م.2021المالية 
 

م، 2021من السنة المالية    الثانيمليون لاير صال  الربع    76.2  واالستهالك واإلطفاء ماروفات  بلغت  
 لسابق. مليون لاير صال  نفس الفترل من اليام ا 70.7مقاب   %7.9سنوي بنسبة   ارتفاعوهو 

 

مليون لاير صال  الربع الثاني من السنة    133.4قلق    %112.1بميا  سنوي    المكاسا ا خر ارتفيت  
قب     نماإليةارات التياقاية  ، وذلك بفض  نةا  الشركة في الحصو  علق صصومات  م2021المالية  

صال  فترل الستة  وقا أثمرت الصصومات الممنوحة للشركة    .لمتاةر التابيةامالكي اسراضي المقامة عليها  
المالية   السنة  بمتوسش  2021أشهر من  قيةارية  توفير مصروفات  اإليةار    3.5م عن  قيمة  ا من  شهرا

ا بأن  الصصومات الممنوحة للشركة المتيلقة بميالةة اسثر السلبي لتااعيات    أغلب تةميع  ه تم  اسساسي، علما
 م.  2021  الربع الثاني من السنة المالية ( صال 19 –أعمة  كوفيا 

 

  صسائرم، مقاب  صافي 2021السنة المالية الربع الثاني من مليون لاير صال   98.8 اافي الخسائر بلغ 
الفترل   مليون لاير صال    26.7بقيمة   السابق. من    نفس  ت   اليام  صافي    قلص وعلق أساس ربع سنوي، 

بشك  ملحوع مقاب  تسةي  صافي صسائر بقيمة    م2021المالية  السنة  صال  الربع الثاني من    الصسائر
 م.  2021مليون لاير صال  الربع اسو  من السنة المالية  535.6
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مليون لاير كما   10,018م، مقاب   2020  سبتمبر  30مليون لاير كما في    9,052  إجمالي ا اوببلغ  
تأثيريكس  ي . وم2020مارس    31في     استراتيةية ترشيا المصعون، باإلضافة قلق تنفيذ  استمرار    ذلك 

 م.2021السنة المالية نص  اسو  من صال  ال ا متةرا  103قغالة 
 

كمرا في   1,377.0م، مقرابر   2020سرررربتمبر    30كمرا في  مليون لاير    1,262.6  إجماالي المخزونبلغ  
وييكس التحسررين المسررتمر . م2019  سرربتمبر  30مليون لاير كما في    2,039.2وم، 2020يونيو  30

المتواصررلة لتشوير سررياسررات قاارل المصعون، بما في ذلك سررياسررة لمسررتويات المصعون ةهوا اإلاارل  
تحةيم الصسرائر المحتملة. وقا شرملت تلك السرياسرات و  قاارل  المصعون، وذلك بها  تيعيع كفاءل قهالك

الشررركة في قتمامها صال  الربع اسو   تنفيذ عملية الشررشب االسررتثنائي للمصعون المتقاام، والتي نةحت  
ا ملحوعاا علق صررييا ترشرريا مسررتويات المصعون 2021من السررنة المالية  . وقا أحرعت الشررركة تقاما

منذ الربع الثاني من السررنة  %38.1صال  الفترات السررابقة، حيث انصفضررت مسررتويات المصعون بنسرربة 
الشررررركة إلاارل وتحسررررين مسررررتويات تتبنام    ما ييكس المنهج االسررررتباقي الذيوهو    م،2020المالية  

 المصعون. 

 

 إجمالي المخزون على أسا  ربع سنويتطور 
 

 
 

مليون لاير   686.5مقاب   ،  م2020سبتمبر    30مليون لاير كما في    665.0  النقدية وما في حكمها لغت  ب 
ا سنوياا بميا   م، غير أنها  2020كما في نهاية السنة المالية    30كما في    408.8مقاب     %62.7تمث  نموا

  م.2019سبتمبر 
 

مليون لاير كما  3,183.5م، مقاب  2020 سبتمبر 30مليون لاير كما في    3,117.0  إجمالي الدينبلغ 

م. وبلغ 2019  يونيو  30مليون لاير كمرا في نهرايرة    2,719.3صرررريوااا من  وم،  2020مرارس    31في 

مليون لاير في نهاية   2,497.0م، مقاب   2020 سبتمبر  30مليون لاير كما في    2,452.0صافي الاين  

 م.2019سبتمبر  30مليون لاير كما في  2,310.5، وم2020السنة المالية 

 –ة البياننهاي –
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 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاهعن 

المةيا الحكير. وتيا الشركة منذ تأسيسها من أكبر  من قب  فواع وسلمان وعبا م1990( في عام  الحكير  تأسست شركة فواع الحكير وشركام  الميروفة باسم  

المملكة اليربية السيواية والشرة اسوسش وشما  قفريقيا و سيا الوسشق ومنشقة القوقاع، والشركة الوحيال  الكيانات المتصصصة في تةارل الةملة والتةعئة في  

ةابة لمتشلبات من نوعها المارةة في أسرواة اسسرهم بالشررة اسوسرش. وتنفرا الشرركة بالقارل علق اقتناص الفرص الةذابة واصتراة اسسرواة الناشرئة واالسرت 

ا سو   لقيم والمباائ القوية التي ترتكع عليها أنشرشتها والتي تتمث  في الةوال واالبتكار والثقة وتقايم أعلق مسرتويات الصامة. ومنذ افتتاحهالسروة، مسرتفيال من ا

اولة   13مركع تةاري عبر  100متةر في    1,600تسرارعت وتيرل نمو الشرركة بشرك  متعايا حتق أصربحت اسرتثماراتها اليوم تتةاوع    م،1991متاةرها عام  

أل  متر مربع. وتحعق الشركة بفريق من أعلق الكفاءات    500مصتلفة. وتمتلك الشركة قاعال واسية من منافذ البيع بالتةعئة علق مساحة قابلة للتأةير تتةاوع  

ومسررتلعمات اسشفا  وحايثي   عالمة تةارية تتنوع بين المالبس النسررائية، والمالبس الرةالي، 80موع . وتضررم الشررركة أكثر من  12,000يضررم أكثر من 

رةق عيارل الوالال، واسحذية واإلكسررسرروارات، ومسررتحضرررات التةمي ، فضررالا عن قاارل وتشررغي  كبرى المتاةر الشرراملة والمقاهي. لمعيا من الميلومات، ي 
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 التوقعات واإلفادات المستقبلية 

والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتص  بوقائع أو أحااث تاريصية، ويمكن التير  عليه عن شريق استصاام مث  اليبارات والكلمات  يحتوي هذا البيان علق توقيات مستقبلية،  

للتقايرات ،  تها  ،  مرتقب ،  تقار ،  تحتم  ،  تيتقا ،  قا ،  التقايرات ،  تفترض ،  توقيات ،  تيتعم ،  ترى ،  تص  متوقع ،  شش ،  ممكن ،  اآلتية  وفقا 

م مستقبلي. هذا ينشبق، علق وةه   مشروعات ،  ينبغي ،  علق علم ،  سو  ، أو في ك  حالة ما ينفيها، أو تيبيرات أصرى مماثلة التي تها  الق التير  علق التوقع باعتبار 

شأن اسعما  التةارية واإلاارل، والنمو أو الربحية والعرو  االقتصااية  الصصوص، علق التوقيات التي تتضمن ميلومات عن النتائج المالية المستقبلية أو الصشش أو التوقيات ب

 والتنعيمية اليامة في المستقب  وغيرها من المسائ  التي تؤثر علق الشركة. 

 

افتراضات اإلاارل وتنشوي علق مصاشر ميروفة وغير والتوقيات المستقبلية تيكس وةهات النعر الحالية إلاارل الشركة   اإلاارل ( علق أحااث مستقبلية، والتي تقوم علق  

عن أي نتائج في المستقب ، او عن أااء    ميروفة ومةهولة، وغيرها من اليوام  التي قا تؤثر علق أن تكون نتائج الشركة الفيلية أو أااءها أو قنةاعاتها مصتلفا اصتالفا ةوهرياا

تقبلية صراحة أو ضمنا. قا يتسبب تحقق أو عام تحقق هذا االفتراض في اصتال  الحالة المالية الفيلية للشركة أو نتائج  الشركة أو قنةاعاتها الوارال في هذم التوقيات المس

قا تتسبب    تصضع أعما  الشركة لياا من المصاشر والشكوك التي عملياتها اصتالفا ةوهريا عن هذم التوقيات المستقبلية، أو عام توافق التوقيات سواء كانت صريحة أو ضمنية. 

أو تكلفة اليمالة الالعمة لمعاولة النشاش،  في اصتال  التوقع المستقبلي أو التقاير أو التنبؤ اصتالفا ةوهرياا عن اسمر الواقع. وهذم المصاشر تتضمن التقلبات بأسيار الصامات،  

ات اسوضاع السياسية واالةتماعية والقانونية واالقتصااية، سواء في المملكة اليربية  وقارل الشركة علق استبقاء اليناصر الرئيسية بفريق اليم ، والمنافسة بنةا  وسش متغير

اشر اإلرهاب، وتأثير التضصم،  السيواية أو علق صييا االقتصاا اليالمي، ومستةاات وتشورات قشاع الرعاية الصحية علق الساحة اإلقليمية والاولية، وتااعيات الحرب ومص

 .قلبات أسيار صر  اليمالت، وقارل اإلاارل علق التحرك الاقيق والسريع لتحايا المصاشر المستقبلية سنششة الشركة مع قاارل المصاشروتغير أسيار الفائال، وت
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