العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

نتائج أعمال العام المالي 1010/1029

 12مايو 1010

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م (العرفة القابضة) المتخصصة فى اإلستثمار
فى قطاعات تجزئة وتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج تعلن عن نتائج أعمال العام المالي
.2020/2019
حققت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل العام المالي  9191/9102بلغت  99521مليون
دوالر أمريكى مقارنة ب  9,222مليون دوالر أمريكى خالل العام المالى  9102/9102نتيجة انخفاض
مبيعات المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdمتأثرة بانخفاض مبيعات التجزئة بالسوق االنجليزي حيث
شهد سوق التجزئة االنجليزي واحد من اسوأ مواسم الكريسماس منذ عقود بسبب تراجع القوة
الشرائية لدي بعض العمالء او ترشيد االنفاق لدي االخر وذلك علي اثر حالة التخبط وعدم االستقرار
الذي شهدته المملكة المتحدة خالل العام  ،مع استمرار حالة عدم وضوح الرؤية منذ خروج المملكة
المتحدة من االتحاد االوروبي حتي نهاية العام  .9102هذا وشهد الربع االخير من العام ارتفاع ملحوظ
في المبيعات المجمعة مسجال  2520مليون دوالر امريكي بزيادة قدرها  %4.4مقارنة بمبيعات قدرها
 2924مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة بدعم من النمو الملحوظ في المبيعات التصديرية للذراع
الصناعي وباالخص للسوق االمريكي ومبيعات ذراع التجزئة المحلي المتمثل في سلسلة متاجر "
كونكريت و."Brandshub.co

سجلت العرفة القابضة صافي االرباح المجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت  15,2مليون دوالر أمريكي
و هامش ربح قدره  %228خالل العام المالي  9102مقارنة ب  3,1مليون دوالر أمريكي و هامش ربح
قدره  %123خالل العام المالي  9102متضمنا ارباح ناتجة عن فروق ترجمة ارصدة بعمالت اجنبية خالل
العام .هذا و الجدير بالذكر بأن مجموعة العرفة القابضة تعمل بشكل دائم علي حماية محصالت
المبيعات التصديرية من تذبذبات سعر صرف الدوالر االمريكي امام العمالت االخري مثل الجنيه
االسترليني ،اليورو والجنية المصري عند ترجمة القوائم المالية،وعليه فان االرباح الناتجة عن فروق
الترجمة تعد ارباح تشغيلية ناتجة عن زيادة المبيعات التصديرية وتم تبويبها كارباح ناتجة عن فروق
ترجمة ارصدة بعمالت اجنبية الغراض عرض القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

هذا ويجب التنبيه علي ان سير العمل في مجموعة العرفة القابضة قد تأثر بشكل ملحوظ
باستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد ) (COVID-19في انحاء العالم وما ترتب عليه من فرض
اجراءات احترازية للحد من انتشار الفيروس وقيام كثير من الدول االوروبية والواليات المتحدة بفرض
حظر شامل في البالد وتوقف المحالت التجارية عن العمل مما ادي الي توقف التصدير من
مجموعة العرفة الي معظم العمالء من السوق االوروبي والسوق االمريكي وما ترتب علي ذلك
من توقف العمل بمصانع المجموعة لبعض الفترات مع استمرار حالة عدم وضوح الرؤية بخصوص
المبيعات التصديرية للفترة المقبلة .كما تأثر قطاع التجزئة المحلي بمصر وبالمملكة المتحدة
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بفرض االجراءات االحترازية مما ادي الي اغالق تام للمحالت التجارية في المملكة المتحدة مع
اغالق جزئي لكثير من المحالت التجارية في مصر .هذا باالضافة الي تقليص ساعات العمل عند
عودة فتح المحالت التجارية في مصر .لذا من المتوقع ان تتأثر نتائج اعمال المجموعة بشكل
سلبي خالل العام المالي  0202مع عدم وضوح الرؤية عن خطة العمل المستقبلية خالل العام
المالي  0202والعام المقبل.
ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة:
العام المالي
9191/9102

العام المالي
9102/9102

النتائج المجمعة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

224 997

236 554

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

15 205

3 085

6,8%

1,3%

هامش صافى األرباح

ملخص نتائج أعمال الشركات:
كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م

سجلت شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م  -المالكة لسلسلة متاجر  CONCRETEلمالبس الرجال الفاخرة
ومالبس االطفال بالسوق المصري  -خالل العام المالي  0229صافي مبيعات قدرها  0022مليون دوالر أمريكي بزيادة
قدرها  %220مقارنة ب  0222مليون دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة .شهد الربع الرابع من العام المالي 0229
ارتفاع في المبيعات مسجال مبيعات قدرها  222مليون دوالر امريكي مقارنة بمبيعات قدرها  825مليون دوالر امريكي
خالل فترة المقارنة بزيادة قدرها  .%2228هذا وتعمل ادارة الشركة بشكل مستمر علي جذب قاعدة جديدة من
العمالء من خالل التطور المستمر للمنتجات لمواكبة الحياة العصرية والتوسع في المنتجات الجلدية واالكسسوارات
الرجالي باالضافة الي زيادة االستثمار في مالبس االطفال من خالل تنوع المنتجات ،زيادة الدعاية التسويقية
وتخصيص متاجر خاصة بهم.
حافظت شركة كونكريت علي نفس مستوي االرباح التشغيلية خالل العام المالي  0229مسجال ارباح قدرها 323
مليون دوالر امريكي مقارنة بالعام المالي  ،0225وذلك علي الرغم من تأثر االرباح التشغيلية بافتتاحات الفروع
الجديدة خالل العام
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يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م

سجلت شركة يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م والمالكة لسلسة المتاجر  Brandshub.coبالسوق المصري
(والذي يمثل الذراع التجاري لمجموعة العرفة القابضة في القطاع المتوسط ” )“Value Chainsمبيعات قدرها 622
مليون دوالر امريكي خالل العام المالي  0229مقارنة ب  822مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة .شهد الربع
الرابع من العام المالي  0229زيادة ملحوظة في حجم البيع لتسجل المبيعات  222مليون دوالر امريكي مقارنة ب
 285الف دوالر امريكي بزيادة قدرها  %6226انعكاسا للجهود المبذولة من الشركة خالل العام الستكمال االفتتاحات
الجديدة لسلسلة المتاجر  Brandshub.coالتي تمت خالل العام ،هذا باالضافة الي قيام ذراع المناقصات بالشركة
بجذب عمالء جدد و التعاقد علي طروحات هامة لتوريد الزي الموحد لكبري الشركات العاملة في مصر .كما اهتمت
ادارة الشركة باالستثمار وتدعيم موقع التسوق االلكتروني للشركة خالل العام لمواكبة التطور العالمي في مجال
التسوق االلكتروني بهدف الوصول لقاعدة اكبر من العمالء.
سجلت الشركة ارباح تشغيلية قدرها  225الف دوالر امريكي مقارنة بخسائر قدرها ( )56الف دوالر امريكي خالل
سنة المقارنة حيث ارتفعت المصاريف االدارية والعمومية للشركة خالل العام المالي  0229نتيجة االستثمار في
افتتاح المتاجر الجديدة لسلسة متاجر  - Brandshub.coوالتي تم افتتاحها في مواقع متميزة في اهم الموالت
التجارية في القاهرة والمحافظات -متمثلة في زيادة ايجارات المتاجر لتعكس المتاجر الجديدة ،المصاريف الدعائية
والتسويقية للمتاجر الجديدة  ،هذا باالضافة الي زيادة المصاريف التسويقية المرتبطة بالموقع االكتروني للشركة.

المجموعة االنجليزية بيرد ()Baird
سجلت المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdصافي مبيعات قدرها  20222مليون دوالر امريكي خالل العام المالي 0229
مقارنة ب  23225مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك علي اثر حالة التباطوء االقتصادي ،وانكماش اسواق
التجزئة باالضافة الي انخفاض قيمة الجنيه االسترليني امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %3.2خالل العام
المالي  .0229هذا وشهد الربع الرابع والذي يتضمن مبيعات اعياد الكريسماس والبالك فرايداي تراجع ملحوظ في
المبيعات حيث شهد سوق التجزئة االنجليزي واحد من اسوأ مواسم الكريسماس منذ عقود نتيجة تراجع القوة
الشرائية لدي بعض العمالء او ترشيد االنفاق لدي االخر وذلك علي اثر حالة التخبط وعدم االستقرار الذي شهدته
المملكة المتحدة بسبب عدم وضوح الرؤية من خروج المملكة المتحدة من االتحاد االوروبي .هذا باالضافة الي تأثر
المبيعات خالل العام بعد قيام عمالق التجزئة الشهير  Debenhamsباالعالن عن خطة شاملة العادة الهيكلة بعد
تراجع المبيعات في كثير من الفروع وتغيير في هيكل الملكية بعد قيام المقرضون بالسيطرة علي الشركة وتحويلها
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من شركة مسجلة ومتداول اسهمها في البورصة الي شركة مغلقة .هذا ويعد  Debenhamsواحد من اهم الشركاء
االستراتجيين للمجموعة االنجليزية بيرد.
سجلت المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdارباح تشغيلية قدرها  222مليون دوالر امريكي خالل العام المالي 0229
مقارنة بخسائر قدرها ( )022مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة .نجحت ادارة الشركة خالل العام في تنفيذ
خطة شاملة العادة الهيكلة تتضمن تقليل المصروفات ،التخارج من بعض المتاجر الخاسرة ،تقليل العمالة باالضافة
الي زيادة االستثمار في موقع التسوق االلكتروني.

الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  22926مليون دوالر امريكي خالل
العام المالي  0229مقارنة ب  9626مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة بزيادة قدرها  .%0228شهد الربع الرابع
من العام المالي  0229ارتفاع ملحوظ في المبيعات لتسجل  3226مليون دوالر امريكي مقارنة ب  0522مليون دوالر
امريكي خالل فترة المقارنة بزيادة قدرها  %0225انعكاسا للجهود المبذولة في التعاقد مع عمالء جدد للشركة مثل
 .Bonini 2Peerless, Lanierهذا وتعمل ادارة الشركة بشكل مستمر علي فتح اسواق اوروبية جديدة وفقا لخطة
الشركة لتنويع االسواق.
حققت الشركة ارباح تشغيلية تقدر ب  322مليون دوالر امريكي خالل العام المالي  0229مقارنة ب  322مليون دوالر
امريكي خالل سنة المقارنة متأثرة بزيادة نسبة التكاليف التشغيلية للمبيعات حيث ارتفعت التكاليف التشغيلية
للشركة خالل العام علي اثر زيادة قيمة الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %22.2خالل العام
المالي . 0229

إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت شركة إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م مبيعات قدرها  8225مليون دوالر امريكي خالل العام المالي
 0229مقارنة ب  6222مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة .شهد الربع الرابع من العام المالي  0229ارتفاع
ملحوظ في مبيعات الشركة لتسجل  2222مليون دوالر امريكي مقارنة ب  2022مليون دوالر امريكي بزيادة قدرها
 %0522وذلك انعكاسا لجهود ادارة الشركة في نمو المبيعات التصديرية بزيادة قدرها  %63.2خالل العام باالخص
للسوق االمريكي والسوق االسباني.
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سجلت الشركة ارباح تشغيلية قدرها  222مليون دوالر امريكي مقارنة بارباح قدرها  222مليون دوالر امريكي خالل
سنة المقارنة متأثرة بزيادة نسبة التكاليف التشغيلية للمبيعات بالشركة خالل العام وذلك نتيجة ارتفاع قيمة الجنيه
المصري امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %22.2خالل العام  ،هذا باالضافة الي زيادة تكلفة الطاقة بحوالي
 %28مقارنة بعام  .0225شهد الربع الرابع ارتفاع ملحوظ في االرباح التشغيلية مسجال ارباح تشغيلية قدرها 220
مليون دوالر امريكي مقارنة بارباح قدرها  520الف دوالر امريكي خالل فترة المقارنة بدعم من زيادة المبيعات وانخفاض
نسبة المصاريف االدارية والعمومية بالشركة خالل الفترة.

الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م
سجلت الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  2822مليون دوالر امريكي خالل العام
المالي  0229مقارنة ب  2622مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة بدعم من زيادة مبيعات العميل Macy’s
و Peerlessمن السوق االمريكي .شهد الربع الرابع من العام المالي  0229ارتفاع ملحوظ في المبيعات بنسبة
 %2229مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.
سجلت االرباح التشغيلية للشركة خالل العام المالي  0229ارباح بلغت  528الف دوالر امريكي مقارنة بخسائر تقدر
ب ( )223مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك بسبب زيادة المبيعات والجهود المبذولة من ادارة الشركة
منذ بداية العام العادة هيكلة العمليات التشغيلية وتنفيذ خطة لخفض التكاليف التشغيلية والمصاريف االدارية
للشركة.

شركة كريستال فورماكينك شيرتس ش.م.م
حققت شركة كريستال فورماكينك شيرتس ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  222مليون دوالر امريكي خالل العام
المالي  0229مقارنة ب  622مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة بدعم من المبيعات التصديرية باالخص لكل من
 Brooks Brothersبالسوق االمريكي و  Massimo Duttiبالسوق االسباني .شهد الربع الرابع من العام المالي
 0229زيادة في مبيعات الشركة لتصل الي  020مليون دوالر امريكي مقارنة ب  228مليون دوالر امريكي خالل فترة
المقارنة بزيادة قدرها .%6220
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حققت الشركة ارباح تشغيلية تقدر ب  292الف دوالر امريكي خالل العام المالي  0229مقارنة بارباح تقدر ب 683
الف دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك نتيجة ارتفاع نسبة التكاليف التشغيلية للمبيعات خالل العام المالي
.0229
عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.

 العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م .هي شركة استثمارات دولية رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس
الجاهزة .الشركة مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  %28تقريبا من سوق المالبس الرسمية
في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية بيرد ) (Baird Groupوالتي تعمل من خالل  038متجر في
المملكة المتحدة.


تمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات بالسوق المحلي العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر
متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومالبس االطفال .تتكامل استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي
مع القطاع الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها الشركة والتي تعد األضخم في منطقة مصر 2الشرق
األوسط وافريقيا باالضافة الي بعض الشراكات اإلستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية .
لمزيد من اإلستفسارات:
برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:
العرفة لإلستثمارات واإلستشارات )العرفة القابضة)
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر شارع  28بجوار سور المنطقة الشمال
تليفون 0)20( 00232293 /98 /95 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com
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