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كة العرفة لالستثمارات و االستشارات  ي قطاعات تجزئة و شر
 
ي االستثمار ف

 
ش.م.م )العرفة القابضة( المتخصصة ف

 0202/0200االولي من العام المالي  التسعة اشهر سيج تعلن عن نتائج اعمال تصنيع المالبس الجاهزة و الغزل و الن

 |بالدوالر االمريكي  0202/0200ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة المجمعة عن الرب  ع الثالث من العام المالي 

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 52,9 1252 55,,

 صافى االرباح 2,3 2050 152

 

 

 لخص نتائج أعمال العرفة القابضة م
 
 | بالدوالر االمريكي  0202اكتوبر  12المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية ف

 )بالمليون( تسعة اشهر نتائج أعمال ال

0222 2020 0202  

 المبيعات 22252 9,52 2,252

 صافى االرباح (2255) ,25 2259

 

  خالل الرب  ع الثالث من العام المالي 
ً
 ملحوظا

ً
ي مبيعات مجمعةلتسجل  0202شهدت مبيعات المجموعة نموا

 
 صاف

مليون دوالر امريكي للرب  ع الثانى من ذات العام ، وبانخفاض بلغ  3,23مليون دوالر امريكي مقارنة ب  9025بلغت 

 اداء   0225فقط بالمقارنه بالرب  ع الثالث من العام المالي  925%
ى
) اي قبل اندالع ازمه الكورونا(. مما يعكس تعاف

 التأقلم عىل الوضع الجديد لالسواق .هذا عىلي الرغم 
ى
 و االستمرار ف

ً
المجموعة لمستويات ما قبل الجائحة تدريجيا

و  وس كورونا واتجاه بعض الدول حاليا العاده فرض قيود جزئيه للحد من انتشار الفير ، سمن استمرار تداعيات فير

ي ادت الي تأخر كثير من مواعيد شحن الخامات 
ي نقل البضائع والت 

ى
هذا باالضافه الي وجود ازمه لوجيستيه عالميه ف

ي كثير من البالد نظرا لنقص السلع والبضائع والذي قد يودي الي تراجع القوه 
ى
والبضائع باالضافه الي انتشار التضخم ف

ائيه اء المالبس وباالخص الرسمية الشر  .عن شر

 ي مبيعات مجمعة 0202االولي من العام المالي التسعة اشهر خالل  سجلت العرفة القابضة
 
 22525بلغت  صاف

ة المقارنة  مليون دوالر امريكي خالل 925,مقارنة ب  مليون دوالر امريكي    .0202من العام المالي الفي 



 

  ضوءجاء ذلك 
ى
 بمبيعات المجموعةاستمرار  ف

ً
ية بير  نمو قطاع التجزئة مدفوعا ى   ارالستمر  نتيجةد االنجلير

ى
السوق  تعاف

 ابريل الماضى 
ى
ي بعد اعادة فتحه ف ى كةمبيعات  نمو و االنجلير بدء الي  االضافهب المرصي التجزئة بسوق كونكريت شر

ي مبيعات القطاع الصناعي خالل الرب  ع الثالث
ى
كه  0202من عام  تعاف ي مبيعات كل من شر

ى
ج تيلورن ايجيبتالمتمثل ف

كة،  ش.م.م للمالبس الجاهزة  تس ماكينك فور كريستال شر كة السويشية للمالبس القطنية ال و ش.م.م شير شر

 .المبيعات التصديريه وباالخص للسوق االمريكي  من.م.م بدعم ش

   ارباح مجمعة بعد  0202سجلت المجموعة خالل الرب  ع الثالث من العام المالي 
 
يبة صاف مليون  023بلغت  الض 

يبة بلغت   خسائر بعد الرصى
ى
ي ال خالل مليون دوالر امريكي  025دوالر امريكي مقارنة بصاف

 من العام المالي رب  ع الثانى

اجع بلغ  0202 يبة للرب  ع الثالث  %0,25، وبي   ارباح بعد الرصى
ى
ي بلغت  0225عام  منمقارنة بصاف

مليون  322والت 

. و هذا وتعد تلك الن انعكاسا العادة فتح االسواق  0202االيجابيه خالل الرب  ع الثالث من العام المالي تائج دوالر امريكي

كه منذ   هذا باالضافه الي الجهود المبذوله من اداره الشر
ً
بحذر و عودة طلبات التصدير من عمالء المجموعة تدريجيا

ي مالقطاع الصناعي وقطاع التجزئه لت بدء ازمه الكورونا العاده هيكله
 ع الوضع الجديد لالسواق من خاللتماشر

ونيه، اتمام عمليه اعاده هيكله شامله  ي المنصه االلكي 
ى
التخارج من المحالت التجاريه الغير مربحه، زياده االستثمار ف

ي مصانع المجموعه تهدف الي زياده الربحيه وتخفيض التكاليف الصناعيه من خالل التخلص من 
ى
االنتاجيه  وحداتالف

دعم من التدفقات النقديه المستقره للمجموعه عىلي مدار السنوات. هذا ومن من المتوقع ان تستمر الغير مربحه ب

بدعم من مبيعات موسم الكريسماس  0202/0200النتائج االيجابية للمجموعة خالل الرب  ع الرابع من العام المال 

 و نهايه العام. 

 ي جلت العرفة القابضة س
 
يبة خسائر صاف ة مليون دوالر امريك ,222بلغت  مجمعة بعد احتساب الض   خالل في 

 ارباح بعد الرصى  0202االولي من العام المالي  التسعة اشهر 
ى
ة المقارنة من العام الماضى بلغ يبهمقارنة بصاف  الفي 

ى
ت ف

ة المقارنةو يرجع ذلك  مليون دوالر امريكي  229 ير ناتجه عن بيع اصول غغير متكرره  ارباحب لتحمل ارقام الفي 

كه كونكريت واتمام   عملية المستخدمه لشر
ى
د. للمجموعة االنج  CVAاعادة الهيكلة المتمثلة ف ية بير ى  لير

  



 

كاتملخص نتائج اعمال ال      شر

  قطاع التجزئة     

 | بالدوالر االمريكي  للمالبس الجاهزة ش.م.م كونكريت

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 2020 0202  

 المبيعات ,5, 50, 50,

 االرباح التشغيلية 25920 25121 25295

 

 كة  حققت لمالبس الرجال   Concreteالمالكة لسلسلة متاجر  للمالبس الجاهزة ش.م.م كونكريتشر

ي مبيعات 0202خالل الرب  ع الثالث من العام المالي  الفاخرة و مالبس االطفال بالسوق المرصي
 
بلغت  صاف

مليون دوالر امريكي خالل الرب  ع  920بميعات بلغت  بالمقارنة %,2,بلغت  بزيادةمليون دوالر امريكي  929

كه كما .0225الثالث  ي مبيعات 0202التسعه اشهر االولي من العام المالي خالل سجلت الشر
 
 بلغت صاف

ة المقارنة مليون دوالر امريك خالل ,202 بمقارنة  %,092قدره  نمو ب أمريك مليون دوالر  2,22 هذا  .في 

ين تصفح   للهواتف الذكية و الذى يتيح للمشي 
ً
 تطبيقا

ً
كه كونكريت قد اطلقت مؤخرا والجدير بالذكر بأن شر

ونية من خالل تطبيق   مبيعات التجارة االلكي 
ى
كة كونكريت للتوسع ف  اطار خطة شر

ى
اء المنتجات و ذلك ف و شر

. الهواتف الذكية و  ونى  الموقع االلكي 

  كة مقارنة  0202الف دوالر امريكي  خالل الرب  ع الثالث من عام  2228, بلغت أرباح تشغيليةحققت الشر

الف دوالر امريكي بدعم من زياده  ,2,92الذى سجل ارباح تشغيلية ب  0225بالرب  ع الثالث من عام 

كة . بينما المبيعات االولي من  دوالر امريكي خالل التسعة اشهرمليون  025بلغت  رباح تشغيليةأحققت الشر

  نمليو  920مقارنة ب 0202العام المالي 
ى
ة المقارنة دوالر امريكي ف ان االرباح و يرجع ذلك ال  0202عام لالفي 

ه المقارنه تضمنت ارباح رأسماليه )ارباح غير متكرره(  ستخدمة الغير م نتيجة بيع بعض االصولالتشغيليه لفي 

كة معيار المحاسبة المرصي رقم )باالضافة لتط اف ( الخاص بعقود اال 95بيق الشر يجار و الذي ادى ال االعي 

 و الذي مليون 229ما يقارب 
ى
ئ عن يمثل  دوالر امريكي كمرصوف اضاف استهالك اصول حق االنتفاع الناشر

 .0202 ة التسعة اشهر خالل في  عقود ايجار المحالت 

 

 

 

 

 

 



 

 قطاع التجزئة

كه يوروميد   | بالدوالر  األمريكي  للتجارة والتسويق ش.م.مشر

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 0202 0202  

 المبيعات 1,0 2,7 0,161

 االرباح التشغيلية (0,313) 0,809 0,022

 

  كة   – للتجارة و التسويق ش.م.م يوروميدسجلت شر
ى
ي تمثل الذراع التجارى لمجموعة العرفه القابضة ف

والت 

 مبيعات 0202الرب  ع الثالث من عام خالل  – المناقصات واسواق التجزئة المنخفضة قطاع
 
مليون  222ب  صاف

كة 2,220الذي حقق  0225دوالر امريكي مقارنة بالرب  ع الثالث لعام  . سجلت الشر خالل  الف دوالر امريكي

 مبيعات 0202ولي من العام المالي اال  التسعة اشهر 
 
 %9,28مليون دوالر امريكي لتسجل تراجع  025بقيمة  صاف

 
ى
ة المقارنة ف ي سجلت  0202بالنسبة للفي 

لتأخر تسليمات و ذلك نتيجة مليون دوالر امريكي  928والت 

باالضافة ال تراجع مبيعات ذراع المناقصات و الت  من المتوقع ان تتم خالل الرب  ع االخير من العام الجاري 

ة عن %822 بنسبةالتجزئة    .المقارنة الفي 

  كة ة التسعة ,22بلغت  تشغيلية خسائر حققت الشر االولي من العام المالي  اشهر مليون دوالر امريكي خالل في 

ة المقارنة ,3922 بلغت ةخسائر تشغيلبالمقارنه ب 0202   الف دوالر امريكي خالل الفي 
ى
و يأن  ذلك  0202ف

ة بعض المحالت الخاشة  والتخارج من ة ذراع التجزئةاعاده هيكل نتيجة  قديةنلتسجل خسائر غير خالل الفي 

كة لمعيار المحاسبة المرصي الجديد رقم )  امريكي  دوالر الف ,9,02 يقارب بما ( الخاص 95و تطبيق الشر

اف ال ادى الذىبعقود االيجار و    كمرصوف امريكي  دوالر الف 292 يقارب بما االعي 
ى
و الذي يمثل  اضاف

ئ عن عقود ايجار المحالت خالل في   علما   .0202  ة التسعة اشهر االول مناستهالك اصول حق االنتفاع الناشر

ي من العام المالي ب ثالث شهد تقليص للخسائر التشغيلية المسجلة بالمقارنةن الرب  ع الأب
 مسجال 0202 الرب  ع الثانى

ي ر مقارنة بخسائر تشغيل الالف دوالر امريكي لتقلص فارق خسائر التشغيل  323تشغيلية بلغت خسائر 
ب  ع الثانى

ي  0202من 
 عىلي المتاجر  ومن المتوقع ان تنعكس جهود اعادة هيكلة ، هذا مليون دوالر امريكي  222لغت بوالت 

كة  . 0200خالل عام  االرباح التشغيلية للشر

  



 

 

   قطاع التجزئة   

د ية ببر  ( | بالدوالر االمريكي Baird) المجموعة االنجلبر 

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 2020 0202  

 المبيعات 0,52 2051 0952

 االرباح التشغيلية 051 2,52 25109

 

 ية ال  المجموعة سجلت ى دنجلير مسجال  %3,29بالمبيعات بنسبه   نمو ملحوظ 0202الرب  ع الثالث  خالل بير

ي مبيعات
 
مليون دوالر  0229مليون دوالر امريكي مقارنه بمبيعات الرب  ع الثانى من ذات العام البالغة  0825 صاف

اب اكير للمستوي البيىع لما قبل الجائحة بانخفاض يبلغ   0225فقط عن الرب  ع الثالث لعام  %2.9امريكي و االقي 

ي واقبال العمالء عىلي التسوق مصاحبا مليون دوال 0,22الذى سجل 
ى ر امريكي مدعوما باعاده فتح السوق االنجلير

ة .  المتحده بالسماح الممكلة حكومة لقيام ي خالل هذه الفي  بعودة اقامة المناسبات و التجمعات بشكل تدريج 

ايد منذ اعادة عىلهذا  ى ي نتيجة للتضخم المي  ى اختناق  فتح االسواق و  الرغم من ارتفاع االسعار بالسوق االنجلير

دسجلت   .سالسل االمداد عىل مستوي العالم ية بير ى اشهر االولي من العام  التسعة لخال المجموعة النجلير

ي مبيعات 0202المالي 
 
ة امريكي مليون دوالر  3229مقارنة ب امريكي  مليون دوالر 225,بلغت  صاف خالل في 

 المقارنة. 

 تشغيلية بقيمة  ارباحبمقارنة امريكي مليون دوالر  029بقيمة  ارباح تشغيلية 0202 عام من الثالث الرب  ع سجل

اتيجية الدارة  0225الف دوالر امريكي خالل الرب  ع الثالث من عام  30,23 ، و هو ما يعكس صحة الخطة االسي 

يةالمجموعة  ى د االنجلير ونية التجارة لسوق اكير  التوجه و الهيكلة باعادة بير  النتائج تستمر نا المتوقع من و االلكي 

يه للمجموعة يهااليجاب ى مدعومه بمبيعات موسم االعياد  0202/0200من العام المال  خالل الرب  ع الرابع االنجلير

كهسجلت بينما   بالمملكة المتحدة.  ة التسعة  خالل مريكي مليون دوالر أ 329بلغت  تشغيلية خسائر  الشر في 

  829 بلغت مقارنة بارباح تشغيلية 0202االولي من العام المالي  اشهر 
ى
ة المقارنة ف مليون دوالر امريكي للفي 

ن عملية ال الهيلكة م اعادة عن ةناتج ةغير متكرر  ارباح ةالمقارن ةتضمنت االرباح التشغيليه لفي   حيث،  0202

CVA  0202 يوليو خاللالت  اتمتها المجموعة . 

 

 

 

 



 

   القطاع الصناعي     

كة ايجيبت   تيلورنج للمالبس الجاهزة ِش.م.م|بالدوالر األمريكي شر

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 0202 0202  

 المبيعات 2152 51, 2151

 االرباح التشغيلية 25,19 25512 251,1

 

  كة  مبيعات 0202الرب  ع الثالث من العام  خالل ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.مسجلت شر
 
 صاف

مليون  2929الذي سجل  0225مقارنة بالرب  ع الثالث من عام  %320مليون دوالر امريكي  بنسبه نمو  2925بلغت 

ي مبيعات العميل
ى
 Brooks Brothersو    Peerless دوالر امريكي بدعم من مبيعات السوق االمريكي المتمثل ف

ي بعد اتمام عملية نقل ملكية العالمةوالذ
ى
ي التعاف

ى
كة جديدة بعد ان اعلن افالسه واللجالتجا ي بدأ ف وء رية لشر

ي يوليو   Chapter 11لقانون الحماية االمريكي 
ى
 .0202ف

 كه خالل سجلت ي مبيعات 0202التسعة اشهر االولي من العام  الشر
 
مليون دوالر امريكي  0823بلغت  صاف

ة المقارنة.  2529مقارنة ب  %3528لتسجل نمو   مليون دوالر امريكي خالل الفي 

  ي  0202الرب  ع الثالث من عام سجل
ى
 نمو ملحوظا ف

ى
الف دوالر امريكي  89,29مسجالتشغيلية الرباح اال صاف

الف دوالر امريكي ويعد ارتفاع االرباح انعكاسا  ,9802الذي سجل  0225مقارنة بالرب  ع الثالث لعام  %9,23بنمو  

كه منذ اندالع ازمه الكورونا للتخلص من الوحدات االنتاجية الغير مربحه واعادة هيكلة  ي الشر
ى
للجهود المبذوله ف

ي المبيعات. المرصوفات باالضافة الي 
ى
كة  سجلتبينما  تعاف الف دوالر امريكي  09225بلغت  خسائر تشغيليةالشر

ة ل امريكي  مليون دوالر  ,02مقارنة بخسائر تشغيلية ب  0202اشهر االولي من العام المالي خالل التسعة  في 

 
ى
اتيجية و ذلك نتيجة العادة فتح االسواق و عودة طلبات التصدير من االسواق  0202المقارنة ف االسي 

 .  للمجموعة مثل السوق االورون  و االمريكي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 القطاع الصناعي   

كة   | بالدوالر األمريكي ش.م.م السويشية للمالبس الجاهزة الشر

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 2020 0202  

 المبيعات 0055 2151 1152

 االرباح التشغيلية 25021 (25221) 25210

 

  كة السجلت  المبيعات 0202الثالث من عام  الرب  ع  خالل ش.م.مالسويشية للمالبس الجاهزة شر
 
 بلغت صاف

مليون  2922مقارنة بالرب  ع الثانى من العام الحال الذي سجل  %9528مليون دوالر امريكي بتحسن بلغ  ,002

 ب 
ً
مليون  3925الذي حقق  0225بالنسبة للرب  ع الثالث من عام  %3923دوالر امريكي ، بينما سجل تراجعا

كه خالل . سجلت الشر ي مبيعات 0202 االولي من العام المالي  التسعة اشهر  دوالر امريكي
 
 ,992بلغت  صاف

ة المقارنة مليون 9923ب  مقارنة أمريكي  مليون دوالر    .دوالر امريكي خالل الفي 

  ي من  ,0532بقيمة  ارباح تشغيليةسجل الرب  ع الثالث من العام الحال
الف دوالر امريكي بمقارنة بالرب  ع الثانى

 بالمقارنة بالرب  ع  28,,9ذات العام الذى حقق خسائر تشغيلية بقيمة 
ً
الف دوالر امريكي بينما سجل تراجعا

.  59023الذى سجل ارباح تشغيلية ب  0225الثالث لعام  كة  سجلتبينما الف دوالر امريكي خسائر الشر

ة التسعة اشهر  223بلغت  تشغيلية خسائر ب بالمقارنه 0202االولي من العام المالي  مليون دوالر امريكي خالل في 

.  225بقيمة بلغت تشغيلية    مليون دوالر امريكي

 

 القطاع الصناعي    

كة   السويشية للمالبس القطنية ش.م.م | بالدوالر االمريكالشر

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 2020 0202  

 المبيعات 151 050 055

 االرباح التشغيلية ,2509 (25111) (25100)

 

  كة السجلت  مبيعاتالرب  ع الثالث من العام الحال  خالل ش.م.م السويشية للمالبس القطنيةشر
 
بلغت  صاف

 نمو  923
ً
مليون دوالر  ,02الذي سجل  0225مقارنة بالرب  ع الثالث من عام  %8222مليون دوالر امريكي محققا

كة.   0202 االولي من العام المالي التسعة اشهر سجلت  امريكي مما يعكس عودة طلبات التصدير بقوة لعمالء الشر



 

ي مبيعات
 
خالل امريكي مليون دوالر  520مقارنة ب  % 3223مليون دوالر امريكي لتحقق نمو  2022بلغت  صاف

 
ى
ة المقارنة ف  .   Peerlessو   Macy’sالعمالء االمريكيون بدعم من  0202الفي 

  كة الف دوالر امريكي مقارنة بالرب  ع  0,925بقيمة  0202الرب  ع الثالث لعام  خالل تشغيلية ارباححققت الشر

كه خالل  90225بقيمة الذي سجل خسائر تشغيلية  0225الثالث من عام  . سجلت الشر الف دوالر امريكي

مقارنة بخسائر مريكي أدوالر الف  ,8,32بلغت  تشغيلية حاربا  0202الولي من العام المالي التسعة اشهر ا

ة المقارنة.  0,923تشغيلية   الف دوالر امريكي خالل الفي 

 
 القطاع الصناعي   

تس ش.م.م |  كة كريستال فور ماكينك شبر  بالدوالر االمريكير شر

 نتائج أعمال الرب  ع الثالث )بالمليون(

0222 2020 0202  

 المبيعات 251 252 259

 االرباح التشغيلية ,2529 (25215) ,2521

 

  كة تس سجلت شر ي مبيعات 0202الرب  ع الثالث من عام  خالل ش.م.مكريستال فورماكينك شير
 
 251بلغت  صاف

كه 0225خالل الرب  ع الثالث مليون دوالر امريكي  ,22 بميعات بلغتبالمقارنه ب مليون دوالر امريكي   . سجلت الشر

ي مبيعات 0202 االولي من العام المالي التسعة اشهر  خالل
 
 %23,قدره  نمو ب مريكي أ مليون دوالر 922بلغت  صاف

ةخالل مريكي مليون دوالر أ 322ب  مقارنة ي السوق مبيعات من بدعمالمقارنة  الفي  ى  . مريكي اال  والسوق االنجلير

 

 كه خالل ي  0202الرب  ع الثالث من عام  سجلت الشر
ى
الف دوالر امريكي مقارنة  25,,بلغت  االرباح تشغيليةنمو ف

.  9823الذي سجل ارباح تشغيليه بلغت  0225بالرب  ع الثالث من  كة كما  الف دوالر امريكي ارباح حققت الشر

ية تشغيلبخسائر  مقارنةالتسعة اشهر االولي من العام المالي خالل دوالر امريكي  الف 25523بلغت  تشغيلية

ة المقارنة.  32229بلغت   الفي 
ى
 الف دوالر امريكي ف

 
 واالستشارات ش.م.م. لالستثماراتعن العرفة 

 مجال صناعة وتجارة المالبس  فيدولية رائدة استثمارات  شركة ش.م.م. هي لالستثمارات واالستشارات العرفة

من سوق المالبس الرسمية  تقريبا   %15المصرية و تسيطر علي  ومقيدة بالبورصةمقرها مصر  الشركة .الجاهزة

متجر في  535والتي تعمل من خالل   (Baird Group) بيردفي المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 
 .المتحدةالمملكة 

  العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر  المحلي بالسوق واالستشارات لالستثماراتتمتلك شركة العرفة

 أسير بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكامل .متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومالبس االطفال
 قمصر، الشر منطقة في األضخم تعد والتي الشركة تمتلكها التي المصانع من قاعدة خالل من الصناعي القطاع مع

 العالمية. المجموعات كبرى مع االستراتيجية الشراكات بعض الي باإلضافة وافريقيا األوسط
 

 :االستفساراتلمزيد من 
 برجاء االتصال بعالقات المستثمرين:

 واالستشارات )العرفة القابضة( لالستثماراتالعرفة 
 بجوار سور المنطقة الشمال 15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

 0(75) 55031783/ 85/ 89تليفون: 
ir@arafaholding.comEmail:   
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