
 

 

 

 ستشاراتاإلستثمارات و العرفة لإل
 

 1029/1010العام المالي  نتائج أعمال

 

 1010 مايو 12
 
 
 

 



  

1 

 

 اإلستثمار فى المتخصصة( القابضة العرفة) ش.م.م واإلستشارات لإلستثمارات العرفة شركة

 ماليال العام أعمال نتائج عن تعلن والغزل والنسيج الجاهزة المالبس ات تجزئة وتصنيعطاعق فى

2019/2020. 

 مليون 99521 بلغت 9102/9191 المالي العام خالل مجمعة مبيعات صافي القابضة العرفة حققت

انخفاض  ةنتيج 9102/9102 المالى العام خالل أمريكى دوالر مليون 9,222 ب مقارنة أمريكى دوالر

حيث  االنجليزي بالسوق التجزئةمبيعات  انخفاضب ةمتأثر (Bairdبيرد ) ةاالنجليزي ةمبيعات المجموع

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 

ج المملكة خرو ذعدم وضوح الرؤية من ةاستمرار حال مع،  العامالذي شهدته المملكة المتحدة خالل 

من العام ارتفاع ملحوظ  االخير شهد الربعوهذا . 9102 العام ةالمتحدة من االتحاد االوروبي حتي نهاي

يعات قدرها ببم ةمقارن %4.4قدرها  ةمليون دوالر امريكي بزياد 2520مسجال  ةفي المبيعات المجمع

للذراع  ةبدعم من النمو الملحوظ في المبيعات التصديري ةالمقارن ةمليون دوالر امريكي خالل فتر 2924

"  متاجر ةالمحلي المتمثل في سلسل ةالصناعي وباالخص للسوق االمريكي ومبيعات ذراع التجزئ

 ."Brandshub.coكونكريت و

 

 أمريكي دوالر مليون 15,2 تبلغ الضريبة احتساب بعدالمجمعة  رباحالا صافيالعرفة القابضة  سجلت

 ربح هامش و أمريكي دوالر مليون 3,1 ب مقارنة 9102 المالي العام خالل %822 قدره ربح هامش و

خالل  ةاجنبي عمالتب ارصدة ةترجم فروق عن ناتجة ارباحمتضمنا  9102 المالي العام خالل %321 قدره

محصالت  ةعلي حمايبشكل دائم تعمل  القابضة مجموعة العرفة الذكر بأنبالجدير  وهذا . العام

 هالدوالر االمريكي امام العمالت االخري مثل الجني من تذبذبات سعر صرف التصديريةالمبيعات 

فروق  عن ةاالرباح الناتجوعليه فان ،القوائم المالية ةعند ترجم لمصريا ةاالسترليني، اليورو والجني

 ن فروقع كارباح ناتجة وتم تبويبها المبيعات التصديرية ةزياد عن ناتجة تشغيلية تعد ارباح ةالترجم

 . ةالمصري وفقا لمعايير المحاسبةالغراض عرض القوائم المالية  ةعمالت اجنبيب ةارصد ترجمة

 

قد تأثر بشكل ملحوظ  ان سير العمل في مجموعة العرفة القابضةهذا ويجب التنبيه علي 

رتب عليه من فرض العالم وما تفي انحاء  (COVID-19) باستمرار انتشار فيروس كورونا المستجد

فرض ب والواليات المتحدة الدول االوروبية كثير منللحد من انتشار الفيروس وقيام  اجراءات احترازية

من  عن العمل مما ادي الي توقف التصدير وتوقف المحالت التجاريةحظر شامل في البالد 

وما ترتب علي ذلك  االمريكيمعظم العمالء من السوق االوروبي والسوق الي  مجموعة العرفة

مع استمرار حالة عدم وضوح الرؤية بخصوص  لبعض الفترات مصانع المجموعةمن توقف العمل ب

ة لمتحدا التجزئة المحلي بمصر وبالمملكة . كما تأثر قطاعالمبيعات التصديرية للفترة المقبلة
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مع  ة المتحدةفي المملك يةي الي اغالق تام للمحالت التجارمما اد بفرض االجراءات االحترازية

ساعات العمل عند  باالضافة الي تقليصهذا  .في مصر لكثير من المحالت التجاريةاغالق جزئي 

بشكل  أثر نتائج اعمال المجموعة. لذا من المتوقع ان تتعودة فتح المحالت التجارية في مصر

خالل العام  العمل المستقبلية عن خطة مع عدم وضوح الرؤية 0202سلبي خالل العام المالي 

 والعام المقبل. 0202المالي 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 :شركاتأعمال ال ملخص نتائج

 كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م

الرجال الفاخرة  لمالبس CONCRETE  متاجر لسلسلة ةالمالك - كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م شركةسجلت 

بزيادة  مليون دوالر أمريكي 0022ا صافي مبيعات قدره 0229خالل العام المالي  - بالسوق المصري االطفال مالبسو

 0229 المالي امشهد الربع الرابع من الع .المقارنة ةسندوالر أمريكي خالل  مليون 0222مقارنة ب  %220قدرها 

امريكي مليون دوالر  825 مبيعات قدرهامقارنة ب امريكي مليون دوالر 222مبيعات قدرها  مسجالالمبيعات  في ارتفاع

تعمل ادارة الشركة بشكل مستمر علي جذب قاعدة جديدة من هذا و .%2228بزيادة قدرها خالل فترة المقارنة 

والتوسع في المنتجات الجلدية واالكسسوارات  يةالعصر لمواكبة الحياة التطور المستمر للمنتجاتالعمالء من خالل 

 ةالتسويقي الدعاية زيادةالمنتجات،  تنوعمن خالل  االستثمار في مالبس االطفال زيادةالي  الرجالي باالضافة

 . بهم ةوتخصيص متاجر خاص

 323قدرها مسجال ارباح  0229خالل العام المالي  تشغيليةالباح راال كونكريت علي نفس مستوي حافظت شركة

الفروع تأثر االرباح التشغيلية بافتتاحات وذلك علي الرغم من ، 0225بالعام المالي  مقارنة مليون دوالر امريكي

 خالل العام  الجديدة

العام المالي 

9102/9102 

  العام المالي

9102/9191 

 النتائج المجمعة 

 دوالر أمريكي( باأللف)

 صافي المبيعات 997 224 554 236

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة  20515 085 3

 هامش صافى األرباح %8,6 1,3%
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 ش.م.ميوروميد للتجارة و التسويق 

 المصري بالسوق  Brandshub.coوالمالكة لسلسة المتاجر .م.مش التسويق و للتجارة يوروميد شركة سجلت

 622مبيعات قدرها  (”Value Chains“قطاع المتوسط في اللمجموعة العرفة القابضة  التجاريذراع اليمثل ي ذ)وال

. شهد الربع المقارنة سنةخالل مليون دوالر امريكي  822مقارنة ب  0229مليون دوالر امريكي خالل العام المالي 

مليون دوالر امريكي مقارنة ب  222مبيعات حجم البيع لتسجل ال زيادة ملحوظة في 0229الرابع من العام المالي 

االفتتاحات  خالل العام الستكمال ةمن الشرك للجهود المبذولة انعكاسا %6226بزيادة قدرها  الف دوالر امريكي 285

 كةقيام ذراع المناقصات بالشر ، هذا باالضافة اليالتي تمت خالل العام Brandshub.co المتاجر ةسلسلل  الجديدة

اهتمت كما  في مصر. ةالعامل لتوريد الزي الموحد لكبري الشركات التعاقد علي طروحات هامة بجذب عمالء جدد و

جال مفي العالمي لمواكبة التطور  خالل العام ةللشرك موقع التسوق االلكترونيوتدعيم باالستثمار  ادارة الشركة

 .اكبر من العمالء ةلقاعد التسوق االلكتروني بهدف الوصول

دوالر امريكي خالل  الف (56) قدرها بخسائردوالر امريكي مقارنة  الف 225 تشغيلية قدرها ارباحالشركة  سجلت  

في االستثمار  نتيجة 0229خالل العام المالي  حيث ارتفعت المصاريف االدارية والعمومية للشركة المقارنة ةسن

والتي تم افتتاحها في مواقع متميزة في اهم الموالت - Brandshub.co متاجر لسلسة جديدةال المتاجر افتتاح

 ة،  المصاريف الدعائيةلتعكس المتاجر الجديدايجارات المتاجر  ةفي زياد ةمتمثل -التجارية في القاهرة والمحافظات

    .ةركبالموقع االكتروني للش ة المصاريف التسويقية المرتبطةيادالي ز ، هذا باالضافة ةللمتاجر الجديد تسويقيةوال

 

 (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعة

 0229مليون دوالر امريكي خالل العام المالي  20222صافي مبيعات قدرها  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعةسجلت 

سواق اوانكماش  ،االقتصاديوذلك علي اثر حالة التباطوء  ةالمقارن سنةمليون دوالر امريكي خالل  23225مقارنة ب 

 العام خالل %3.2 ةنسب بمتوسطوالر االمريكي االسترليني امام الد هالجني ةالي انخفاض قيم ةباالضاف ةالتجزئ

تراجع ملحوظ في يداي اس والبالك فراوالذي يتضمن مبيعات اعياد الكريسم شهد الربع الرابعهذا و. 0229المالي 

 ةالقوتراجع  ةنتيجمواسم الكريسماس منذ عقود االنجليزي واحد من اسوأ  ةالتجزئ المبيعات حيث شهد سوق

ه شهدتالتخبط وعدم االستقرار الذي  ةلدي بعض العمالء او ترشيد االنفاق لدي االخر وذلك علي اثر حال ةالشرائي

. هذا باالضافة الي تأثر من االتحاد االوروبي ةالمتحد ةمن خروج المملك ةبسبب عدم وضوح الرؤي ةالمتحد ةالمملك

باالعالن عن خطة شاملة العادة الهيكلة بعد  Debenhamsبعد قيام عمالق التجزئة الشهير  خالل العام المبيعات

ير في هيكل الملكية بعد قيام المقرضون بالسيطرة علي الشركة وتحويلها يتراجع المبيعات في كثير من الفروع وتغ
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واحد من اهم الشركاء  Debenhamsهذا ويعد  من شركة مسجلة ومتداول اسهمها في البورصة الي شركة مغلقة.

 بيرد.  ةاالنجليزي ةتجيين للمجموعاالسترا

 0229دوالر امريكي خالل العام المالي  مليون 222ارباح تشغيلية قدرها  (Baird)بيرد  سجلت المجموعة االنجليزية

تنفيذ ي فخالل العام  ادارة الشركةنجحت . المقارنة ةسندوالر امريكي خالل  مليون( 022مقارنة بخسائر قدرها )

 ةضافباال ةتقليل العمال، ةالمتاجر الخاسربعض التخارج من ، تقليل المصروفاتتتضمن  ةهيكلال ةالعاد ةشامل ةخط

 .االستثمار في موقع التسوق االلكتروني ةالي زياد

 

 الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م

خالل  مليون دوالر امريكي 22926صافي مبيعات تقدر ب  م.م.ش الجاهزة للمالبس الشركة السويسريةسجلت 

 الرابع. شهد الربع %0228بزيادة قدرها  المقارنة ةسنمليون دوالر امريكي خالل  9626مقارنة ب  0229العام المالي 

مليون دوالر  0522مليون دوالر امريكي مقارنة ب  3226لتسجل  ملحوظ في المبيعات ارتفاع 0229من العام المالي 

 مثل  ةعمالء جدد للشرك في التعاقد مع ةللجهود المبذول انعكاسا %0225قدرها  ةبزياد المقارنةفترة امريكي خالل 

Peerless, Lanier2 Bonini.  ةوفقا لخطجديدة  ةعلي فتح اسواق اوروبي ادارة الشركة بشكل مستمر وتعملهذا 

  لتنويع االسواق. ةالشرك

مليون دوالر  322مقارنة ب  0229العام المالي كي خالل مليون دوالر امري 322تقدر ب تشغيلية الشركة ارباح  حققت

يلية حيث ارتفعت التكاليف التشغ التشغيلية للمبيعات التكاليف ةنسببزيادة  متأثرة المقارنةسنة امريكي خالل 

خالل العام  %22.2 ةنسب وسطمتالجنيه المصري امام الدوالر االمريكي ب ةقيم ةزيادعلي اثر خالل العام  للشركة

 . 0229المالي 

 

 إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م

العام المالي مليون دوالر امريكي خالل  8225 قدرها مبيعات م.م.ش الجاهزة للمالبس تيلورنج إيجيبت شركة جلتس

ارتفاع  0229من العام المالي  الرابعشهد الربع  .المقارنة ةسنمليون دوالر امريكي خالل  6222 مقارنة ب 0229

بزيادة قدرها مليون دوالر امريكي  2022مليون دوالر امريكي مقارنة ب  2222لتسجل ملحوظ في مبيعات الشركة 

باالخص  خالل العام %63.2بزيادة قدرها  المبيعات التصديريةنمو  ادارة الشركة في انعكاسا لجهودوذلك  0522%

 .االسبانيوالسوق  االمريكي للسوق
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دوالر امريكي خالل  مليون 222 ارباح قدرهامقارنة بدوالر امريكي  مليون 222 تشغيلية قدرها ارباحسجلت الشركة 

الجنيه  ةع قيمارتفا ةوذلك نتيج بالشركة خالل العام للمبيعات التشغيلية التكاليف نسبة بزيادةمتأثرة  المقارنة ةسن

بحوالي  ةالطاق ةتكلف ةالي زياد ةاالضافب هذا،  العام خالل %22.2 ةنسب بمتوسطاالمريكي المصري امام الدوالر 

 220قدرها  ةمسجال ارباح تشغيلي ةارتفاع ملحوظ في االرباح التشغيلي الرابعشهد الربع . 0225بعام  ةمقارن 28%

انخفاض المبيعات و ةزياد بدعم من ةالمقارنفترة الف دوالر امريكي خالل  520بارباح قدرها  ةدوالر امريكي مقارن مليون

 نسبة المصاريف االدارية والعمومية بالشركة خالل الفترة.

 

   للمالبس القطنية ش.م.مشركة السويسرية ال

العام مليون دوالر امريكي خالل  2822صافي مبيعات تقدر ب م .م.السويسرية للمالبس القطنية ش الشركةسجلت 

  Macy’sمبيعات العميل ةزيادبدعم من  مقارنةال سنةمليون دوالر امريكي خالل  2622 مقارنة ب 0229المالي 

بنسبة  في المبيعات ارتفاع ملحوظ 0229. شهد الربع الرابع من العام المالي من السوق االمريكي Peerlessو

 .السابق المالي العام من مقارنة بنفس الفترة 2229%

خسائر تقدر مقارنة ب دوالر امريكي الف 528 ارباح بلغت 0229للشركة خالل العام المالي تشغيلية ال رباحاال سجلت

 ةالشرك ةمن ادار ةالمبيعات والجهود المبذول ةزياد ذلك بسببوالمقارنة  ةسنخالل  دوالر امريكي مليون (223) ب

 ةداريوالمصاريف اال ةلخفض التكاليف التشغيلي ةوتنفيذ خط ةالعمليات التشغيلي ةهيكل ةالعام العاد ةمنذ بداي

 .ةللشرك

 

   ش.م.م شركة كريستال فورماكينك شيرتس

العام مليون دوالر امريكي خالل  222 تقدر بصافي مبيعات  م.م.شركة كريستال فورماكينك شيرتس شحققت 

 لكل من باالخص ةالمبيعات التصديريبدعم من  ةالمقارن ةسنخالل  دوالر امريكيمليون  622مقارنة ب  0229المالي 

Brooks Brothers  بالسوق االمريكي وMassimo Dutti  من العام المالي  الرابع. شهد الربع بالسوق االسباني

مليون دوالر امريكي خالل فترة  228 دوالر امريكي مقارنة بمليون  020تصل الي لزيادة في مبيعات الشركة  0229

 .%6220بزيادة قدرها  المقارنة
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 683 تقدر ب بارباحمقارنة  0229العام المالي خالل  دوالر امريكي الف 292تشغيلية تقدر ب  ارباححققت الشركة 

 لماليالعام اخالل  للمبيعات ةالتكاليف التشغيلي ةنسبارتفاع  نتيجةذلك والمقارنة  ةسنخالل  دوالر امريكي الف

0229. 

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

 دولية رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس استثمارات  شركة واإلستشارات ش.م.م. هي لإلستثمارات العرفة

من سوق المالبس الرسمية تقريبا  %28مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .الجاهزة

متجر في  038والتي تعمل من خالل   (Baird Group)بيردفي المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 . المملكة المتحدة

   كبر أالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  المحلي بالسوقتمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

 أسير بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكامل مالبس االطفال.التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومتاجر 

 رقالش2 مصر منطقة في األضخم تعد والتي الشركة تمتلكها التي المصانع من قاعدة خالل من الصناعي القطاع مع

 . العالمية المجموعات كبرى مع اإلستراتيجية الشراكات بعض الي باالضافة وافريقيا األوسط

 لمزيد من اإلستفسارات:

 المستثمرين:برجاء اإلتصال بعالقات 

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

 بجوار سور المنطقة الشمال 28مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

 0(20)  00232293/ 98/ 95تليفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

www.arafaholding.comWebsite:  


