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ثالثة  الفترة تعلن نتائج المالية والتشغيلية عن  شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه 
 م2020 ديسمبر  31منتهية في ال أشهر 

نمو   مع عودةبالربع السجاب،،   مقارنة  %  13.8م، بزيادة نسجبتها 2021مليار لاير خال  الربع الثالث من السجنة المالية    1.35تسجيي  ييرادا  بقيمة  •
 . االستهالكي اإلنفاقبالسوق السعودي  في ضوء استمرار تعافي التيزئة قطاع  ييرادا 

 فض  استقرار هيك  التكاليف وارتفاع عائدا  شبكة المتاير.ب% 18.4نمو هامش ييمالي الربح المعد  يلى   •

 مليون لاير. 585.4صدة النقدية يلى ر م مع وصو  األ2020ديسمبر  31% كما في 33انخفاض المخزون بواقع  •
 

 مليون ريال
الرب  ع الثالث  

 م2021
ي  
الرب  ع الثان 
 م2021

الثالث  الرب  ع 
 م2020

 تغير رب  ع سنوي 
  % 

تغير سنوي  
 % 

تسعة أشهر  
2021 

تسعة أشهر  
2020 

التغير 
 % 

 %27- 4,256.8 3,100.3 %5 %14 1,289.8 1,185.6 1,349.7 اإليرادات

 - 949.0 (33.4) %39- %204 258.2 51.9 157.4 إجمالي الرب  ح 

األرباح التشغيلية الفعلية قبل المرصوفات البنكية  

 والزكاة واالستهالك واإلطفاء 
55.7 72.1 223.3 -23% -75% (206.6) 812.7 - 

ي الرب  ح 
 - 234.3 (761.9) - %30 36.1 (98.2) (128.1) صاف 

 %70- 869.8 360.6 %8 %42 230.1 175.4 248.9 إجمالي الرب  ح المعدل* 

األرباح التشغيلية المعدلة قبل المرصوفات  

 واالستهالك واإلطفاء*البنكية والزكاة 
165.2 195.6 159.1 -16% 3% 187.4 618.8 - 

ي الرب  ح المعدل* 
 
 - 40.4 (332.4) %96- - (28.1) 25.3 (1.1) صاف

 وضريبة القيمة المضافة   ، ومخصصات الزكاةاالعتمادات تكاليفو  ة،والتكاليف االستثنائيبعد استبعاد المخصصات  •

 

(، وهي  4240أعلن  اليوم شججركة فواز عبد العزيز الحكير وشججركام  رمز الشججركة على السججوق المالية السججعودية  تداو      –م  2020فبراير    9الرياض في  
  31نتهية في في تيارة اليملة والتيزئة والوكاال  التيارية في المملكة العربية السجعودية، عن نتائيها المالية والتشجغيلية لفترة الربع الثالث الم  الشجركة الرائدة

 مليون لاير. 3,100.3م، بلغ  اإليرادا  2021وخال  فترة التسعة أشهر من السنة المالية  مليون لاير. 1,349.7م، حيث بلغ  اإليرادا  2020ديسمبر 

 تحسن ملحوظ بعمليات الشركة - المؤشرات المالية والتشغيلية
 

مليون لاير خال  الربع    1185.6م، مقاب   2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السججنة المالية   1349.7% لتسججي   13.8بنسججبة    اإليراداتارتفع   •

السجججوق السجججعودي،  والمرتادين بشجججبكة المحال  والمتاير التابعة في م. ويعكس ذلك اسجججتمرار تعافي أعداد الزوار  2021الثاني من السجججنة المالية  

ة بأداء تيميع نتائج قطاع األغذية نتيية  %(،  4.6قطاع األغذية والمشجروبا . كما نيح  الشجركة في تنمية اإليرادا  على أسجاس سجنوي     ومدعوم 

ا من الربع األخير من السججنة المالية    والمشججروبا  عبر اإلنترن  المنصججا  اإللكترونية ونمو مبيعا    (المحدودة  شججركة االتحاد المبتكر  م2020بدء 

 نفس الفترة.خال  

o    16.5م  نمو ربع سنوي بنسبة  2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السنة المالية    1066.5  سعوديسوق الالب   التجزئة  قطاعإيرادات  بلغ ،%

من السنة   متير أزياء في المملكة العربية السعودية خال  الربع الثالث  31%(. ويأتي هذا النمو على الرغم من يغالق  5.7ونمو سنوي بنسبة  

   .من شبكة متايرهاعائداتها م، تنفيذ ا لالستراتييية التي تتبناها اإلدارة لتنمية 2021المالية 
o  12.7بنسبة  ، وهو نمو  م2021الربع الثالث من السنة المالية  مليون لاير خال     119.4لتسي     قطاع األغذية والمشروباتييرادا     بلغ % 

 . مقارنة بالربع الساب،
o   م ودون تغير ملحوظ مقارن ة 2021الربع الثالث من السنة المالية  خال     مليون لاير   163.9عند    العمليات الدوليةاستقر  ييرادا  الشركة من

ها  س ذلك تأثير يعادة يغالق متاير ك% مقارنة بنفس الفترة من العام الساب،، حيث يع41.7بالربع الساب،، غير أنها مثل  ترايع ا سنوي ا بنسبة  

 (.  19 –التابعة بسبب انتشار موية ثانية من فيروس  كوفيد 
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o    مقارنة 84م، وهو نمو بنسبة  2021الربع الثالث من السنة المالية  خال   مليون لاير    63.3  مبيعات المنصات اإللكترونية عبر اإلنترنتبلغ %

 %. 438بالربع الساب،، ونمو سنوي بمعد  

م، غير أنه يمث  تحسجن ملحوظ 2021الربع الثالث من السجنة المالية  خال  % 8.4بمعد  سجنوي  مثل بالمثل اإليرادات على أساا  حسااا الانخفضج   •

 % خال  الربع الساب،، وهو ما يشير يلى استمرار تعافي عمليا  الشركة على أساس ربع سنوي.17مقارنة بانخفاض قدرم 

o حيث ، م2021الربع الثالث من السججنة المالية  خال  نمو المث  بالمث    على أسججاس حسججاببالسااوق السااعودي    التجزئة  قطاعإيرادات   تسااجل  لم

 %27.4بنسبة    التي سيل  انخفاض في المدينة المنورة ومكة المكرمة  التابعة  والمتاير   بالمحال   والمرتادين  أعداد الزوار تأثر  سلب ا بانخفاض  

تهدف و (.19  –بسججبب القيود االحترازية على أنشججطة السججياحة الدينية المتعلقة باحتواء انتشججار فيروس  كوفيد   على أسججاس حسججاب المث  بالمث 

 . المدى القريبفي على أساس حساب المث  بالمث  ييرادا  قطاع التيزئة بالسوق السعودي معدال  نمو العودة يلى  الى دارةاإل

o   حيث م2021% خال  الربع الثالث من السجنة المالية  33.7حسجاب المث  بالمث  بمعد  سجنوي  على أسجاس  انخفضج  ييرادا  المبيعا  الدولية ،

ا  28بلغ متوسجججط فترة اإلغالق  كما    .(19  –يعكس ذلك تأثير اإلغالق المؤق  لشجججبكة المتاير التابعة المتعلقة بانتشجججار فيروس  كوفيد  في يوم 

 اسية. ا بالتوترا  السيرمينيا سلب  أسوق ب عمليا  الشركة تأثر عالوة على  ،سواق المساهمة الرئيسيةاأل

o    الربع الثالث من السجنة المالية  % خال  256على أسجاس حسجاب المث  بالمث  بمعد  سجنوي  ارتفع  مبيعا  المنصجا  اإللكترونية عبر اإلنترن

 م.2021

مليون لاير خال  الربع الثاني من السججججنة المالية    51.9م، مقاب   2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السججججنة المالية    157.4إجمالي الربح    بلغ •
ويأتي ذلك النمو  % خال  الربع السججاب،.  4.4م مقاب  2021% خال  الربع الثالث من السججنة المالية  11.7وارتفع هامش ييمالي الربح يلى    .2021

ومن ناحية أخرى،   .مليون لاير خال  نفس الفترة  91.5المخزون بقيمة    نكماشيلشجطب  شجم  مخصجصجا   تاسجتثنائية على الرغم من تسجيي  تكاليف  
م، بزيادة سجنوية قدرها 2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السجنة المالية    248.9  –بعد اسجتثناء قيمة المخصجصجا    –الربح المعد   بلغ ييمالي  

خال  نفس الفترة من العام    %17.8مقاب   م،  2021% خال  الربع الثالث من السجنة المالية  18.4واسجتقر هامش ييمالي الربح المعد  عند    %.8.2
 .الساب،

،  % 7.3، بانخفاض ربع سنوي قدرم م2021خال  الربع الثالث من السنة المالية  مليون لاير   116.1 المصروفات البيعية والعمومية واإلداريةبلغ    •
المصججججروفا     وسججججيل   م(.2021خال  الربع الثاني من السججججنة المالية    %9.1 من ييمالي اإليرادا  خال  نفس الفترة    %8.6حيث مثل  قيمتها 

المصروفا   تأثير انخفاض    ذلك  يعكسحيث م،  2021% خال  الربع الثالث من السنة المالية  36.5 البيعية والعمومية واإلدارية ارتفاع ا سنوي ا بمعد 
ا بأن المصجروفا  البيعية والعمومية واإلدارية المعدلة  ،م2020خال  الربع الثالث من السجنة المالية    والعمومية واإلداريةالبيعية  انخفضج  بمعد     علم 
 م.2020% خال  الربع الثالث من السنة المالية 4.1سنوي 

م،  2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السجججنة المالية    55.7  األرباح التشاااغيلية قبل المصاااروفات البنكية والزكاة وا ساااتهال  واإلط ا   بلغ  •
هامش األرباح التشججغيلية قب  المصججروفا  البنكية انخفض  . كما  %75.0% مقارنة بالربع السججاب،، وترايع سججنوي بنسججبة 22.6بانخفاض نسججبته 

وبلغ  األرباح التشجغيلية   % خال  الربع السجاب،.6.1م، مقاب  2021% خال  الربع الثالث من السجنة المالية  4.1  يلى  والزكاة واالسجتهالك واإلطفاء
 بعد اسجتبعاد المخصجصجا  االسجتثنائية إلهالك المخزون والمخصجصجا  المسجيلة تح  الُمعدلة قب  المصجروفا  البنكية والزكاة واالسجتهالك واإلطفاء  

مليون لاير خال  الربع    165.2(  ، ومخصججصججا  ضججريبة القيمة المضججافة  المصججروفا  البيعية والعمومية واإلداريةبند تكلفة اإليرادا  واعتمادا
هامش األرباح التشجغيلية المعدلة قب  المصجروفا  البنكية والزكاة واالسجتهالك   واسجتقر %.  3.8م، بزيادة سجنوية نسجبتها 2021الثالث من السجنة المالية  

 .، ودون تغير سنوي ملحوظم2021  الربع الثالث من السنة المالية % خال12.2 عند واإلطفاء

مليون لاير خال  الربع    98.2م، مقاب  صججافي خسججائر بقيمة  2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السججنة المالية    128.1بلغ صااافي الاسااائر  •
مليون   1يلى    2021صجافي الخسجائر المعد  لفترة الربع الثالث من السجنة المالية    تنخفض لزكاةلاسجتبعاد المخصجصجا  االسجتثنائية وفي حالة    .السجاب،
  .لاير

%. ويأتي ذلك بعد قيام  33.1م، وهو انخفاض بنسججججبة  2021مليون لاير خال  الربع الثالث من السججججنة المالية    1108.4بلغت أرصاااادة المازون   •
  إلعادة الهيكلةالمخزون وفقج ا ليهود الشججججركة   يهالكتسججججييج  قيمجة ونفس الفترة  % من متجايرها التجابعجة بنهجاية 75الشججججركة بيرد مخزون حوالي  

 وتحسين يدارة أنشطة سلسلة اإلمداد والتوريد، 

سججنوي نسججبته  بانخفاضم  2021تسججعة أشججهر من السججنة المالية  المليون لاير خال  فترة   473.3 بلغ حجم التدفقات النقدية من األنشااطة التشااغيلية •
مليون لاير كمجا   585.4  النقادية وما في حكمهاالاير خال  نفس الفترة من العجام المجالي السججججاب،. وبلغج     789.5بقيمجة   تدفقجا  داخلجةمقجاب   %  40.1
 .%31.1، بزيادة سنوية نسبتها م2020ديسمبر  31في 
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 األدا  التشغيلي للشركة:

ا1,806شااملت  من المحالت التجارية  واسااعةكة قامت الشااركة بادارة شااب  •  1,609م، مقاب  2021في نهاية الربع الثالث من السججنة المالية   معرضاا 

ا في نهاية الربع الثالث من السجنة المالية   التيارية المسجتحوذ عليها حديث ا في قطاع األغذية والمشجروبا ،    المعارض م، وذلك عقب دمج2020معرضج 

ا بأن الشجركة قام  بغغالق ا   38  علم  ا تم يغالقهم مقاب  افتتاح    54 ضجمن قطاع التيزئة بالشجركة متير  ا( خال  الربع الثالث من السجنة  16متير  متير 

وبالتوازي مع ذلك، قام  الشجججركة بتعزيز شجججبكة المتاير التابعة بقطاع األغذية   التيارية الُمعتادة. األنشجججطةمع طبيعة   ىتماشججج ي  ، بمام2021المالية  

ا يديد ا   يغالق  10والمشروبا  عبر افتتاح  ا( خال  نفس الفترة.  15متاير مقاب  افتتاح  5متير   متير 

، والذي ّمكن ( إلدارة المازونoracleتطبيق أوراكل )  م، تطبي، المرحلة الثانية من تحو  الشركة الستخدام2021شهد الربع الثالث من السنة المالية   •

يدارة مسججتويا  كفاءة  ، مما يسججاهم في الشججركة من دمج األنظمة الثالثة المنفصججلة لتتبع ويدارة المخزون في نظام واحد لحلو  يدارة المخزون العالمية
 لمواقي  المناسبة.باالمخزون 

% عن المسجاحة  1.8  بانخفاض  م،2020ديسجمبر   31متر مربع كما في   ألف  496عند   اإلجمالية المعارض  مسااحات  نيح  الشجركة في الحفاظ على   •

م، 2021عالمة بنهاية الربع الثالث من السججنة المالية   90كما بلغ  محفظة الشججركة من العالما  التيارية المرموقة   المسججيلة نهاية العام الماضججي.

 ام الساب،.عالمة تيارية خال  نفس الفترة من الع 85مقاب  

، والتي تضججم العالما  التيارية من الفئة األولى مث  م2021خال  الربع الثالث من السججنة المالية    يديدة لكترونية  يلشججركة خمس منصججا   أطلق  ا •

منصججة   12ليصجج  بذلك ييمالي عدد المنصججا  أحادية العالمة التيارية يلى    و أوكايدي ؛  Oxxo  و ر يب  آند بو و بيرشججكا  و   سججتراديفاريوس 

م.  2021لية  بنهاية نفس الفترة. كما قام  الشجركة بغطالق منصجة يديدة متعددة العالما  التيارية تح  مسجمى  أنتم( خال  الربع الثالث من السجنة الما
القيمة التنافسججية للشججركة في ميا  التسججوق   زيادة  لكترونية لإلد منصججا  تيارة التيزئة أحوتعكف اإلدارة حالي ا على دراسججة يمكانية االسججتحواذ على 

 .رقميال

 

 تعليق الرئي  التن يذي على النتائج المالية والتشغيلية

اإلييابية المؤشجرا   والسجيما    ،خال  الربع الثالث لشجركةبأداء ا  اإلدارةرضجاء   عن  مروان مكرزل الرئي  التن يذي لشاركة فواز الحكير وشاركاه  أعرا السايد

اليهود الحثيثة التي تبذلها اإلدارة لتعزيز أنشجطة الشجركة بسجوق المملكة   . وأوضجح أن نمو اإليرادا  خال  الفترة يعكسيالمالي والتشجغيل  ءألدااتعافي  المبشجرة ب

مبيعا  المنصا    . كما يريع نمو اإليرادا  يلى ارتفاعتحسجن في ثقة المسجتهلكوالزوار    عدادأل اتدرييي    اتعافي    التي تشجهدو  ،باعتبارها السجوق الرئيسجية ألعمالها

 .والمشروبا  األغذية قطاع نتائج تيميعو ،اإللكترونية عبر االنترن 

 تركيز التياوز بما يليذخر بتشجججكيلة متنوعة من المتاير التي تلبي مختلف أنماط الحياة العصجججرية،  نموذج أعما  الشجججركة  بتطوير ويدد مكرز  التزام اإلدارة  

ا في هجذا  فقط على تيجارة التيزئجة في عجالم األزيجاء ا ملحوظج  تطوير قطجاع األغجذيجة  في  اسججججتثمجاراتهجا المكثفجة    خال   االتيجام من. وقجد أحرز  الشججججركجة تقجدمج 

فرص نمو يديدة في قطاعي مسجتحضجرا  التيمي  دراسجة  الرياضجية مث   ديكتالون ، عالوة علىالتيزئة للسجلع  والمشجروبا  بالشجركة، مع تعزيز شجبكة متاير 

شجبكة التيارة اإللكترونية عبر يضجافة المزيد من العالما  التيارية لمنصجاتها   فيلها  وبالتوازي مع ذلك، تسجتهدف الشجركة التوسجع بأعما  وعالم اإللكترونيا .

 الشجركةعروض وخدما     زيز تع  يلى سجعي ا اإللكترونية  التيزئة  تيارة في  متخصجصجة  شجركة  فرص االسجتحواذ على  راسجةاإللكترونية التابعة، باإلضجافة يلى د

 .الرقمية على الساحة

لشجركة، من خال  التحسجين المسجتمر لشجبكة المتاير التابعة بما يتماشجى مع أفضج  المعايير العالمية في ميا  ا  أسجطو  متاير  مواصجلة تطوير وأكد مكرز  على 

. كما ائد الربحيةزيادة عووذلك من خال  القيام بعملية يعادة تقييم وتدقي، مسجتمرة لمسجتويا  الربحية للمتاير والعالما  التيارية بهدف تحقي، ، تيارة التيزئة

، مع تطوير المتاير القائمة   نحويعادة توييه اسجججتثماراتها  على  الشجججركة  تعم  مفاهيم تسجججوق يضجججافة  وافتتاح متاير يديدة للعالما  التيارية األفضججج  أداء 

 . عصرية

تأثير تلك العملية  غم رُ وأكد أنه    .اإلمداد والتوريد ويدارة المخزونسلسلة  تعزيز  تفعي  وولشركة، ا  ميزانيا   هيكلةعملية أن اإلدارة تعم  على    ز ر وأوضح مك

يدارة فعالة ألصجو  الشجركة مما سجينتج عنة قيمة مضجافة في المسجتقب   نحو  الصجحيحالشجركة على المسجار   بمضجي  كاملةعلى ثقة   هأن يالعلى نتائج الشجركة،  

 . القريب 

مالية. وُرغم يدراك اإلدارة للعقبا  التي  النتائج  فضج  ال، أيتحقيلى    الهادفةفي تنفيذ ميموعة من المبادرا   اليوم  ركز اسجتثماراتها  واختتم مكرز  أن الشجركة ت

ا على مسار النمو الصحيح، والذي يتماشىالسوقية الراهنة، يال أنها على ثقة تامة في    المبادرا  نتيية الظروفتلك  قد توايه  مع التويها  السوقية  مضيها قدم 

 .الطوي  ىو يضافة قيمة سوقية علي المد الربحيةأفض  مستويا  قدرة الشركة على العودة يلى بما يضمن تعزيز العالمية، والمعايير وأفض  الممارسا  
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 قائمة الدخل 
 مليون ريال سعودي 

الرب  ع الثالث  
م2020  

م 2021الربع الثالث   
 التغيير % 

 
م2020تسعة أشهر  م2021تسعة أشهر     التغيير %  

 %27.2- 3,100 4,257 %4.6 1,350 1,290 اإليرادات

 %5.3- (3,134) (3,308) %15.6 (1,192) (1,032) تكلفة اإليرادات 

 - (33) 949 %39.0- 157 258 إجمالي الرب  ح 

 - %1.1- %22.3 (8.4) %11.7 %20.0 هامش ييمالي الربح 

 %7.7- (109) (118) %44.6- (28) (51) واإلدارية والعمومية  البيعية المصروفات 

 %74.9 (207) (118) %159 (88) (34) واإلدارية  العمومية المصروفات 

 %42.2- (19) (32) %131- 10 (32) االضمحالل 

 %38.0 (71) (51) %251.9 (19) (6) مرصوفات تشغيلية أخرى 

 %10.8 (228) (205) %3.7 (74) (71) مرصوفات االستهالك واإلطفاء 

 %26.5 232 184 %73- 24 88 مكاسب  خسائر( األخرى، صافي

 - (434) 607 - (18) 152 أرباح النشاط 

 - %14.0- %14.3 (13.1) %1.3- %11.8 النشاط  أرباحهامش 

 %18.7- (275) (338) %20.2- (83) (104) تكلفة التموي 

 - (1) - - (1) - شقيقة  شركات  خسائر  في  الحصة

 - (710) 269 - (102) 48 الربح قبل الزكاة والضريبة 

 %48 (52) (35) %114 (26) (12) تكلفة الزكاة وضريبة الدخ  

 - (762) 234 - (128) 36 صافي ربح ال ترة 

 - %24.6- %5.5 - %9.5- %2.8 هامش صافي الربح 

       : من  بكل  الخاص  الربح

 - (753) 231 - (129) 34 مساهمي الشركة 

 - (9) 3 - 0 2 حصة غير حاكمة 

        

 - (3.59) 1.10  (0.6) 0.16 معدل ربحية السهم 

       
  البنكية  المصروفات  قبل  التشغيلية  األرباح

 واإلطفاء  واالستهالك  والزكاة
223 56 -75% 813 (207) - 

  البنكية  المصروفا    قب  التشغيلية  األرباح هامش 
    واإلطفاء واالستهالك  والزكاة 

17.3% 4.1% (13.2) 19.1% -6.7% - 
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 المالي  المركز  قائمة
م2020 مارس 31 سعودي ريال  مليون م 2020 ديسمي   31   التغيير  

    األصول

 %9- 1,380 1,514 ومعدا   وأراضي  ممتلكا  

 %100 3,618 4,058 االستخدام  ح،  أصو 

 %1- 1,065 1,080 الملموسة  غير واألصو   الشهرة

 %0 4 4 استثمارية  عقارا  

 %6- 218 232 وغيرها  شقيقة  شركا  في  استثمارا 

 %100- - 75 تيارية  عالما /  تابعة  شركا   بيع  من  مدينة  ذمم

 %10- 6,285 6,962 الثابتة  األصول  إجمالي 

 %33- 1,108 1,656  المخزون

 %2 579 570 األخرى   المدينة والزمم والودائع  السلف 

 %63- 26 68 والتأمين  اإلييار وعقود  المسبقة   المدفوعا 

 %0 75 75 تيارية  عالما /  تابعة  شركا   بيع  من  مدينة  ذمم

 %0 585 686 حكمها  في  وما النقدية

 %0 - - البيع  لغرض  بها محتفظ  أصو 

 %22- 2,374 3,056 المتداولة  األصول  إجمالي 

 %14- 8,659 10,018 األصول  إجمالي 

    والمطلوبات  الملكية  حقوق

 %0 2,100 2,100 الما   رأس 

 %4- (360) (373) ( عادلة وقيمة  أينبية وعملة  نظامي   احتياطي

 %671 (865) (112) متراكمة  خسائر 

 %46- 875 1,615 بالشركة  للمساهمين  العائدة   الملكية حقوق

 %11 (95) (85) المسيطرة  غير   الحصص

 %49- 781 1,530 الملكية  حقوق  إجمالي 

 %2- 2,365 2,424 األي    طويلة قروض 

 %100 2,959 3,611 اإلييار  عقود  التزاما  

 %5- 97 102 للموظفين  الخدمة  نهاية مكافآ  

 %12- 5,420 6,137 المتداولة  غير المطلوبات  إجمالي 

 %33- 318 473 التيارية الدائنة   الذمم 

 %6- 433 462 األخرى  والمطلوبا   المستحقا 

 %327 46 11 والضرائب  الزكاة مطلوبا  

 %100 905 647 المتداو   اليزء –  اإلييار عقود  التزاما  

 %1- 755 760 األي   قصيرة  قروض 

 %4 2,457 2,352 المتداولة  المطلوبات  إجمالي 

 %7- 7,878 8,488 المطلوبات  إجمالي 

 %14- 8,659 10,018 والمطلوبات  الملكية  حقوق  إجمالي 
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 شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه عن 

المييد الحكير. وتعد الشجركة منذ تأسجيسجها من   من قب  فواز وسجلمان وعبد  م1990( في عام   الحكير  تأسجسج  شجركة فواز الحكير وشجركام  المعروفة باسجم  

لشججرق األوسججط. وتنفرد في تيارة اليملة والتيزئة في المملكة العربية السججعودية والشججركة الوحيدة من نوعها المدرية في أسججواق األسججهم باالرائدة  الكيانا   

لتي ترتكز عليها  الشججركة بالقدرة على اقتناص الفرص اليذابة واختراق األسججواق الناشججئة واالسججتيابة لمتطلبا  السججوق، مسججتفيدة من القيم والمباد  القوية ا

تسجارع  وتيرة نمو الشجركة بشجك    م،1991تايرها عام  أنشجطتها والتي تتمث  في اليودة واالبتكار والثقة وتقديم أعلى مسجتويا  الخدمة. ومنذ افتتاحها ألو  م

وتمتلك الشجججركة قاعدة واسجججعة من منافذ البيع   دولة مختلفة.  13مركز تياري عبر    100في متير    1,800متزايد حتى أصجججبح  اسجججتثماراتها اليوم تتياوز 

موظف. وتضججم   12,000ري، من أعلى الكفاءا  يضججم أكثر من ألف متر مربع. وتحظى الشججركة بف  500تصجج  يلى نحوبالتيزئة على مسججاحة قابلة للتأيير 

عالمة تيارية تتنوع بين المالبس النسجججائية، والمالبس الريالي، ومسجججتلزما  األطفا  وحديثي الوالدة، واألحذية واإلكسجججسجججوارا ،    90الشجججركة أكثر من 

ومسججججتحضججججرا  التيميج ، فضججججال  عن يدارة وتشججججغيج  كبرى المتجاير الشجججججاملجة والمقجاهي. لمزيجد من المعلومجا ، يريى زيجارة موقعنجا اإللكتروني   

www.fawazalhokairfashion.com 

 

 

 لالستعالم والتواصل 

 إدارة عالقات المستثمرين

investors.relations@fahretail.com 

 العرض التقديمي والمؤتمر الهاتفي للمحللين 

لفترة شركة المؤتمر الهاتفي للمحللين من أجل عرض ومناقشة النتائج المالية والتشغيلية للشركة الستستضيف 

م في تمام الساعة  2021فبراير    10يوم األربعاء الموافق  وذلك في  م  2020ديسمبر    31الربع الثالث المنتهية في  

السعودية  مساء    4:00 يرجبتوقيت  الهاتفي،  المؤتمر  تفاصيل  على  للحصول  إلى  .  إلكتروني  بريد  إرسال  ى 

 investors.relations@fahretail.com  الموقع عبر  للمستثمرين  التقديمي  العرض  تحميل  ويمكن   .

 fahretail.comاإللكتروني: 

 

 
 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 
والكلما     توقعا  مستقبلية، والتوقع المستقبلي هو أي توقع ال يتص  بوقائع أو أحداث تاريخية، ويمكن التعرف عليه عن طري، استخدام مث  العبارا يحتوي هذا البيان على  

للتقديرا  ،  تهدف ،  مرتقب ،  تقدر ،  تحتم  ،  تعتقد ،  قد ،  التقديرا  ،  تفترض ،  توقعا  ،  تعتزم ،  ترى ،  تخطط ،  ممكن ،  متوقع ،    اآلتية  وفقا 

م مستقبلي. هذا ينطب،، على ويه   مشروعا  ،  ينبغي ،  على علم ،  سوف ، أو في ك  حالة ما ينفيها، أو تعبيرا  أخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع باعتبار

خطط أو التوقعا  بشأن األعما  التيارية واإلدارة، والنمو أو الربحية والظروف االقتصادية  الخصوص، على التوقعا  التي تتضمن معلوما  عن النتائج المالية المستقبلية أو ال

 والتنظيمية العامة في المستقب  وغيرها من المسائ  التي تؤثر على الشركة. 

 

وم على افتراضا  اإلدارة وتنطوي على مخاطر معروفة وغير  والتوقعا  المستقبلية تعكس ويها  النظر الحالية إلدارة الشركة   اإلدارة ( على أحداث مستقبلية، والتي تق

عن أي نتائج في المستقب ، او عن أداء    معروفة وميهولة، وغيرها من العوام  التي قد تؤثر على أن تكون نتائج الشركة الفعلية أو أداءها أو ينيازاتها مختلفا اختالفا يوهري ا 

التوقع ا  المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحق، أو عدم تحق، هذا االفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشركة أو نتائج  الشركة أو ينيازاتها الواردة في هذم 

وك التي قد تتسبب  تخضع أعما  الشركة لعدد من المخاطر والشك  عملياتها اختالفا يوهريا عن هذم التوقعا  المستقبلية، أو عدم تواف، التوقعا  سواء كان  صريحة أو ضمنية.

أو تكلفة العمالة الالزمة لمزاولة النشاط،  في اختالف التوقع المستقبلي أو التقدير أو التنبؤ اختالفا يوهري ا عن األمر الواقع. وهذم المخاطر تتضمن التقلبا  بأسعار الخاما ،  

ط متغيرا  األوضاع السياسية وااليتماعية والقانونية واالقتصادية، سواء في المملكة العربية  وقدرة الشركة على استبقاء العناصر الرئيسية بفري، العم ، والمنافسة بنياح وس

اطر اإلرهاب، وتأثير التضخم،  السعودية أو على صعيد االقتصاد العالمي، ومستيدا  وتطورا  قطاع الرعاية الصحية على الساحة اإلقليمية والدولية، وتداعيا  الحرب ومخ

 . اطرئدة، وتقلبا  أسعار صرف العمال ، وقدرة اإلدارة على التحرك الدقي، والسريع لتحديد المخاطر المستقبلية ألنشطة الشركة مع يدارة المخ وتغير أسعار الفا

http://www.fawazalhokairfashion.com/
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