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 االستثمار في المتخصصة( القابضة العرفة) ش.م.م واالستشارات لالستثمارات العرفة شركة

 هرستة اشال أعمال نتائج عن تعلن والغزل والنسيج الجاهزة المالبس ات تجزئة وتصنيعطاعق في

 .0220 ا  2021المالي العام من ياألول

 بلغت 0202 المالي العام من ياألول ستة اشهرال خالل مجمعة مبيعات صافي القابضة العرفة سجلت

 العام من ياالولستة اشهر ال خالل أمريكي دوالر مليون 32471 ب مقارنة أمريكي دوالر مليون 2,70

بتوقف  0202الي الثاني من العام الما باالخص خالل الربع حيث تأثرت المبيعات سلب 0232 المالي

علي اثر فرض حظر التجول الشركة بشكل كبير واغالق مصانع التجزئة ونشاط النشاط التصديري 

للحد من انتشار االحترازية المتبعة واغالق االسواق في مصر ومعظم دول العالم وفقا لالجراءات 

 .(COVID-19 )  المستجد فيروس كورونا

 أمريكي دوالر مليون) ,327) تبلغ الضريبة احتساب بعدمجمعة  خسائر صافيالعرفة القابضة سجلت  

 أمريكي دوالر مليون 77, بلغتصافي ارباح ب مقارنة 0202 المالي العام من ياألولستة اشهر ال خالل

القطاع  لذا نود التوضيح بان خسائر المجموعة من. 0232 المالي العام من ياألول ستة اشهر ال خالل

مليون  371بلغت  0202اشهر االولي من العام المالي الستة خالل  الصناعي و قطاع التجزئة المحلي

علي الرغم من توقف مصانع الشركة لفترة طويلة باالضافة الي غلق كثير من  دوالر امريكي وذلك

االجراءات الموالت التجارية وتقليل ساعات العمل بالمتاجر علي اثر فرض حظر التجول بسبب 

شهر االستة  اعمال نتائج بان العلم يرجيكما االحترازية التي فرضتها البالد لمواجهة فيروس كورونا 

 ةرالفت خالل بيرد ةيزاالنجلي ةالمجموع بخسائر ملحوظ بشكل تأثرت قد 0202 المالي العام من االولي

 تلالجراءا وفقا لالسواق الكامل االغالق بسبب اشهر ةكلي لعد بشكل التجزئة نشاط لتوقف نظرا

-COVID) المستجد كورونا فيروس انتشار من للحد المتحدة المملكة في اتخاذها تم التي االحترازية

ن ع  بيرد االنجليزية للمجموعة االستراتيجي الشريك - دبنهامز مجموعة العالن باالضافة هذا ،(19

 الدائنين خالل مايو الماضي والذي يسميعملية صلح واقي من االفالس العادة هيكلة ارصدة 

administration .من  االزمة تلك مواجهة كيفية في النظر االنجليزية المجموعة ادارة علي وجب لذا

 خالل من االعمال وحماية المخاطر من للحد الشركة هيكلة العادة جراءاتاال كثير من اتخاذخالل 

 عادةا عملية والتمام هذا. المخفضة التجزئة واسواق االلكتروني التسوق في اكبر بشكل االستثمار

 العمل ركاءش كل مع التفاق للتوصل اختياري بطلب ةاالنجليزي ةت الشركتقدم فقد فعال بشكل الهيكلة

 Corporate Voluntary Agreement (CVA) يسمي والذي الرئيسيين المشتركة المصالح وأصحاب

 علي ةااليجابي نتائجه نعكست ومن المتوقع ان .الماضي خالل االسبوع CVA هذا و تم تحصين قرار

 .0202 المالي العام من الثالث الربع خالل ةالشرك اعمال نتائج

 

 

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 ياالوللستة اشهر ا

3202/0202 

 ياألول ستة اشهرال

  0202/0302 

 النتائج المجمعة 

 دوالر أمريكي( باأللف)

 صافي المبيعات 951405 02,4028

 الضريبة احتساباألرباح بعد  صافي (102408) 14158

 األرباح صافيهامش  )0480%) %,14
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 :شركاتأعمال ال ملخص نتائج

 :   قطاع التجزئة

 للتجارة يوروميد شركة, ش.م.م كونكريت للمالبس الجاهزة ةلشرك ربمص التجزئةاعمال  يتضمن

 ةالمتحد ةفي المملك بيرد ةاالنجليزي ةالي المجموعوالتسويق ش.م.م باالضافة 

 بفرض إجراءات والمملكة المتحدة وقيام مصرمارس بجائحة الكورونا شهر قطاع التجزئة منذ النصف الثاني من  تأثر

 في ةواغالق تام للمحالت التجاري لحركة المواطنين حظر شامل متضمنا فرضللحد من انتشار الفيروس  احترازية

اشهر واالعتماد بشكل اكبر علي التجزئة بالمملكة المتحدة لعدة مما ادي الي اغالق جميع متاجر  ةالمتحد ةالمملك

فتحها حتي االن نظرا لضعف اقبال العمالء علي اعادة لم يتم التجزئة التسوق االلكتروني علما بان كثير من متاجر 

تقليل ساعات و حظر التجوال الجزئيفرض تم مصر وفي . الكوروناجائحة التسوق الفعلي في المتاجر علي اثر 

 وفانتشار المخا الية . هذا باالضافمن شهر ألكثرالتام  باإلغالقوقيام الكثير من الموالت  التجارية العمل بالمحالت

 . خوفا من التزاحم وانتقال العدوي والموالت المتاجر وخلولدي كثير من العمالء من التسوق 

  الجاهزة ش.م.مكونكريت للمالبس 

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

 140ا صافي مبيعات قدره 0202العام المالي من األولي  ستة اشهرال خالل - بالسوق المصري االطفال مالبسو

المبيعات  الحاد في نخفاضاال ةنتيج المقارنةفترة دوالر أمريكي خالل  مليون 0241مقارنة ب  مليون دوالر أمريكي

فرض حظر التجوال الجزئي في مصر وتقليل ساعات العمل بالمحالت التجارية  ةنتيجخالل الربع الثاني  %02 بحوالي

 روسيفللحد من انتشار  ةالمتبع ةوقيام الكثير من الموالت باإلغالق التام ألكثر من شهر وفقا لالجراءات االحترازي

  .كورونا المستجد

 مليون دوالر امريكي 3,9 بلغت 0202العام المالي من  ياألول ستة اشهرالخالل   باحاركونكريت  شركة سجلت

المبيعات بشكل ملحوظ الحاد للمبيعات  علي الرغم من انخفاض  المقارنةفترة خالل  دوالر امريكي مليون2,2 مقارنة 

عها تم بي بالشركة ةغير مستخدم ةبعض اصول ثابت عن بيعناتجة  متكررةارباح غير نتيجة  ،0202الثاني خالل الربع 

 .0202الربع االول من العام المالي  خالل
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 والتسويق ش.م.ميوروميد للتجارة 

 المصري بالسوق  Brandshub.coالمتاجروالمالكة لسلسة  والتسويق ش.م.م للتجارة يوروميد شركةسجلت 

 ةواسواق التجزئ”Value Chains“قطاع المتوسط في اللمجموعة العرفة القابضة  التجاريذراع اليمثل ي ذ)وال

مقارنة مليون دوالر امريكي  4,9صافي مبيعات قدرها  2020العام المالي  من ياألول الستة اشهر  خالل  (ةالمنخفض

ات بإحدي المناقص ةبتسليم الطلبيات الخاص ةمدعوما بقيام الشرك المقارنة فترة خاللمليون دوالر امريكي  2,4 ب

)التي كان من المتوقع بدء تسليمها خالل الربع االول( وذلك علي الرغم من تأثر  0202خالل الربع الثاني  ةالهام

ول تجوفرض حظر الالتجارية بتداعيات فيروس كورونا المستجد وتقليل ساعات العمل في المحالت التجزئة نشاط 

 .0202الثاني  الجزئي خالل الربع

دوالر امريكي  ألف (0,045) قدرها بخسائردوالر امريكي مقارنة  ألف 8540تشغيلية قدرها  باحرالشركة ا سجلت  

    .0202خالل الربع الثاني من العام ة المناقصات بالشرك نشاطمبيعات  ةزيادبدعم من  المقارنة فترةخالل 

 (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعة

 ياألول الستة اشهر مليون دوالر امريكي خالل 0840صافي مبيعات قدرها  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعةسجلت 

 السوق تواجه التي الجسيمة التحديات ظل فيوذلك مليون دوالر امريكي  5840مقارنة ب  0202 العام الماليمن 

 التجزئة نشاط توقف من ذلك علي ترتب وما الكورونا جائحة اندالع بعد وباالخص اعوام منذ عام بشكل االنجليزي

 ةالمتحد المملكة في اتخاذها تم التي االحترازية لالجراءات وفقا لالسواق الكامل االغالق سبباشهر لعدة بالكامل 

 -يردب االنجليزية للمجموعة االستراتيجي الشريك- دبنهامز مجموعة العالن باالضافة هذاالفيروس.  انتشار من للحد

. administrationتسمي التي  الماضي  مايوخالل  الدائنين ارصدة هيكلة عملية صلح واقي من االفالس العادة عن 

 طرالمخا من للحد الشركة هيكلة العادة جراءاتاال باتخاذ كثير من االنجليزية الشركةقيام ادارة وقد ترتب علي ذلك 

 والتمام هذا. المخفضة التجزئة واسواق االلكتروني التسوق في اكبر بشكل االستثمار خالل من االعمال وحماية

 حابوأص العمل شركاء كل مع التفاق للتوصل اختياري بطلب ةتقدمت الشرك فقد فعال بشكل الهيكلة اعادة عملية

 اختياري اجراء CVA ديعو. Corporate Voluntary Agreement (CVA)  يسمي والذي  الرئيسيين المشتركة المصالح

 في عمللل األفضل للوضع للوصول المشتركة المصالح أصحاب كل مع االتفاق فرصة لها يتيح والذي الشركة به تقوم

خالل االسبوع  CVAهذا وتم تحصين قرار  .المستقبلية العمل وطرق السابقة المستحقات تسوية متضمنة المستقبل

خالل الربع الثالث من العام المالي  ةعلي نتائج اعمال الشرك ةااليجابيومن المتوقع ان تنعكس نتائجه  الماضي،

0202. 

الستة اشهر دوالر امريكي خالل  مليون (8,6)تشغيلية قدرها  خسائر (Baird)بيرد  سجلت المجموعة االنجليزية

نخفاض االنتيجة  المقارنة فترةدوالر امريكي خالل  ألف 363,3قدرها  مقارنة بارباح 0202العام المالي من االولي 

المرتبات والمصاريف التشغيلية الثابتة مثل األجور  وتكبد الشركة ةطويل ةلمد االغالق الكامل علي اثرالحاد للمبيعات 

 .الفترةتلك  خالل
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 القطاع الصناعي:

إيجيبت تيلورنج للمالبس شركة  7السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.مالشركة كل من والمتضمن 

 كريستال فورماكينك شيرتس وشركة مللمالبس القطنية ش.م.شركة السويسرية ال7 الجاهزة ش.م.م

   ش.م.م

يات والوالمن الدول األوروبية  وقيام الكثير الكورونامارس بجائحة  شهر منذ النصف الثاني منالقطاع الصناعي  تأثر

عليه من قيام  وما انعكسالتجارية  واغالق المحالتلحركة المواطنين  وحظر شاملبفرض إجراءات احترازية  المتحدة

طلبيات تصديرية لدي شركات  او الغاءتجميد  واالمريكية بطلبكثير من عمالء الشركة من األسواق األوروبية 

 من اغالق تام لمصانع علي ذلك وما ترتب ،في تلك االسواق كبيرلتوقف النشاط التجاري للعمالء بشكل  المجموعة

 تنعكسومثل االجور والمرتبات دون انتاج لفترة طويلة.  مصاريف الثابتةلل وتكبد الشركات اشهر ةلعد ةالمجموع

العام المالي  الكورونا خالل الربع الثاني من ةبسبب ازم ةبالقطاع الصناعي بالمجموع ةخسائر الشركات العامل

 ةعدم وضوح الرؤي ةمع استمرار حال ل تامبشكالمبيعات التصديرية الي السوق االمريكي و االوروبي  بتوقف 0202

 الكورونا مثلازمة السوق االمريكي باعالن افالسهم بعد بالسيما مع قيام كبري العمالء  ةمن االسواق التصديري

Brooks Brothers  وwearhouse  Men’s معلي الوفاء بالتزاماته ماعن عدم قدرتهفي وقت سابق  اوالذي اعلن 

 كل من اليباالضافة  ملحمايته Chapter 11المالية مع الموردين والمقرضين و اللجوء لقانون االفالس االمريكي 

 0022انهاء تواجدها ب  Zaraمحالت  ةسلسكما أعلنت . Debenhamsالشهيرة المتاجر وسلسلة Bagir مجموعة 

 .حول العالم متجر

 الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م

 خالل دوالر امريكي مليون29,9 ب صافي مبيعات تقدر  م.م.ش ةهزالجا للمالبس الشركة السويسريةسجلت 

وذلك علي اثر  المقارنة فترةمليون دوالر امريكي خالل  48,2مقارنة ب  0202العام المالي  من ياألول الستة اشهر

 الكورونا. ةبسبب جائح 0202واغالق المصنع خالل الربع الثاني من العام المالي  ةتوقف النشاط التصديري للشرك

 0202المالي  من العام ياألولالستة اشهر  كي خاللدوالر امري مليون( (1,8تقدر بتشغيلية  خسائرالشركة  حققت

توقف النشاط خالل الربع الثاني  ةنتيج المقارنةفترة دوالر امريكي خالل  مليون 1,3 بلغت ةارباح تشغيليمقارنة ب

 .دون مبيعاتالفترة خالل تلك  ةالمصاريف االدارية والعمومية الثابت ةوتكبد الشرك

 إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م

الستة  دوالر امريكي خالل مليون 0,40قدرها  مبيعات م.م.ش الجاهزة للمالبس تيلورنج إيجيبت شركة جلتس

علي اثر توقف النشاط  ةالمقارن فترةدوالر امريكي خالل  مليون 0040ب مقارنة  0202المالي  العاممن  ياألول اشهر

اشهر للحد  ةوفرض حظر التجوال لعد ةبسبب اغالق االسواق العالمي 0202خالل الربع الثاني  ةالتصديري للشرك

 من انتشار فيروس كورونا.

دوالر امريكي  ألف (10940) قدرها خسائرمقارنة بامريكي  دوالر مليون( ,04) تشغيلية قدرهاخسائر سجلت الشركة  

 .ةالفترتلك خالل  ةالثابت ةاالداري فالمصاري ةباغالق المصانع وتكبد الشركمتاثرة  المقارنة فترةل خال
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   للمالبس القطنية ش.م.مشركة السويسرية ال

الستة  مليون دوالر امريكي خالل 142 مبيعات تقدر بصافي م .م.السويسرية للمالبس القطنية ش الشركةسجلت 

 . المقارنة فترةمليون دوالر امريكي خالل  149 مقارنة ب 0202العام المالي  األول من اشهر

 0202العام المالي من  ياألول الستة اشهرخالل الف دوالر امريكي  05940بلغت  تشغيليةارباح الشركة سجلت 

لم تتأثر بشكل  ةهذا والجدير بالذكر بان نتائج اعمال الشرك .فترة المقارنةالف دوالر امريكي خالل  50240ب  ةمقارن

خالل الربع الثاني من المالبس الكاجوال للسوق االمريكي  ةالكورونا الستمرار النشاط التصديري للشرك ةكبير بجائح

الكورونا  ةائحج علي اثر ةتوقف كثير من االسواق العالمي ةنتيج ةترخالل الف ةللشرك ةاال ان ارتفاع التكاليف التشغيلي

 .ةخالل الفتر ةادي الي انخفاض االرباح التشغيلية للشرك

   ش.م.م شركة كريستال فورماكينك شيرتس

الستة  دوالر امريكي خالل مليون 1,9 ب تقدر صافي مبيعات  م.م.ماكينك شيرتس ش شركة كريستال فورحققت 

بسبب توقف نشاط وذلك  ةالمقارن فترةخالل  دوالر امريكي مليون 2,5مقارنة ب  0202المالي  العاممن  ياألولاشهر 

 .0202بشكل كامل خالل الربع الثاني من العام المالي  ةالشرك

المالي من العام  ياألول الستة شهورخالل  دوالر امريكي الف (265,7)تشغيلية تقدر ب  خسائرحققت الشركة 

ف المصارب ةتوقف النشاط وتكبد الشرك ةالمقارنة نتيجفترة خالل  دوالر امريكي الف 74,4ب تقدر  بارباحمقارنة  0202

 مثل االجور والمرتبات.ة خالل الفتر ةالثابتة االداري

 ش.م.م. واالستشارات لالستثماراتعن العرفة 

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

من سوق المالبس الرسمية تقريبا  %05المصرية و تسيطر علي  ومقيدة بالبورصةمقرها مصر  الشركة .الجاهزة

متجر في  005والتي تعمل من خالل   (Baird Group) بيردفي المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 .المتحدةالمملكة 

   كبر أالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  المحلي بالسوق واالستشارات لالستثماراتتمتلك شركة العرفة

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

 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 

 بعالقات المستثمرين: االتصالبرجاء 

 القابضة( واالستشارات( العرفة لالستثماراتالعرفة 
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