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في االستثمار في قطاعات تجزئة  المتخصصة( العرفة القابضة)م .م.شركة العرفة لالستثمارات و االستشارات ش

 0202/0200 المالي عاملل النصف االولسيج تعلن عن نتائج اعمال تصنيع المالبس الجاهزة و الغزل و النو

  مليون دوالر  67,0بلغت  0202 لعام النصف االولخالل  صافي مبيعات مجمعةسجلت العرفة القابضة

 . 0202عام منل الترر  الققارنة مليون دوالر امريكي خال 55,7 امريكي مقارنة ب
 

  من العام القالي  بالربع االول ةتحسنا ملحوظا في نرائج االعقال مقارن 0202الربع الثاني من العام المالي شهد

مقارنة  مليون دوالر امريكي 3,83قبيعات لرسجل الحيث ارتتعت  0202والربع الثاني من عام  0202

قد كانت هذا و.   مر 281بلغت بزياده  0202خالل الربع الثاني من العام القالي  مليون دوالر امريكي 15,5ب

زية بقبيعات القجقوعة االنجلي مدفوعةنقو فى قطاع الرجزئة  محصلة خالل الربع الثاني الزياد  فى القبيعات

فى  تكونكري شركة مبيعات فى نقوو كذلك  ،سواق الرجزئة فى الققلكةبيرد على الرغم من تراجع مبيعات ا

ت كل مبيعا الي نقو مبيعات ذراع الكاجوال للقطاع الصناعي القرقثل في ةسوق الرجزئة القصرى باالضاف

العقالء  بزياد  طلبات ةفور ماكينج شيرتس مدفوع شركة كريسرالو الشركة السويسرية للقالبس القطنيةمن 

Macy’s  وWalmart   و Peerless ، قطاع الصناعى مدفوعة الذراع التورمال للتراجعت مبيعات  بينقا

بانختاض القبيعات للشركة السويسرية للقالبس الجاهز  و شركة ايجيبت تيلورنج نريجة ضعف طلبات 

خالل  Brooks Brothers و  Menswear Houseو  Massimo Duttiالرصدير لعدد من العقالء مثل 

 ، حيث بدأ الرعافى فى قطاع تجار  الرجزئة و من القروقع ان يربعها القطاع الصناعى. الترر 
 

 لرسجل صافي خسائر  0202من العام القالي  ختض الخسائر في الربع الثانيفي  ةنجحت القجقوع ولذلك

مليون دوالر امريكي خالل الربع  2281بلغت  بخسائرمقارنة مليون دوالر امريكي  2,9 بلغت ةبعد الضريب

 ةوتختيف قيود السير والحركفرح االسواق  عكاسا لقيام كثير من الدول باعاد نا 0202الثاني من العام القالي 

 طةبرنتيذ خالقجقوعة احبا مع قيام مص، بعد انرشار الرطعيقات ضد فيروس كورونا  0202بدايه من ابريل 

بيرد وختض الركاليف بشكل  ةاالنجليزي ةالقجقوعفي  ةالهيكل  اعادالقصانع واتقام  ةهيكل  العادة محكق

  .عام
 

 مليون دوالر امريكي خالل  12,9بلغت  مجمعة بعد احتساب الضريبة خسائرصافي جلت العرفة القابضة س

دوالر امريكي  مليون 10,7بعد احرساب الضريبة بلغت  خسائرمقارنة بصافي  0202 لعام االول النصف

مليون دوالر  989 في ختض الخسائر منالشركة ، فعلي الرغم من نجاح 0202االول من عام  النصفخالل 

مليون دوالر امريكي خالل الربع الثاني من  2,9لرسجل  0202امريكي خالل الربع االول من العام القالي 

 ةنريج 0229في عام   الترربالققارنه بنتس  %3153يقثل انختاض قدره اال انه ما زال  0202العام القالي 

 .اشهر  لعدغالق تام لقحالت السوق االنجليزي التداعيات وباء الكورونا وانختاض الرصدير وا اسرقرار
 

 الرجارية تحسنا تدريجيا في االعقال  0202من العام القالي الرابع  هذا ومن القروقع ان يشهد الربع الثالث و

خسائر النصف األول من العام الحالي خالل النصف الثاني مع الروسع في عقليات وتعويض و الصناعية 

طلبيات الرصدير من عقالء عود  مع  تزامنا   الرطعيم ضد الوباء عالقيا و انحسار موجات انرشار العدوي

 باالخص من السوق االسباني ، السوق االنجليزي والسوق االمريكي. الشركة 
 

  



 

 

 
 ملخص نتائج اعمال الشركات                                      

   قطاع التجزئة 

 بالدوالر االمريكى | م.م.للمالبس الجاهزة ش كونكريت

 

 

  

 

  القالكة لسلسلة مراجر م5م5للقالبس الجاهز  ش كونكريتسجلت شركةConcrete   لقالبس الرجال التاخر  و

مليون دوالر  5,6 اجقالى القبيعات بلغت تحسنا  فى 0202الربع الثاني من  خاللمالبس االطتال بالسوق القصري 

مر   1.5xو كذلك تحسن بنسبة مليون دوالر امريكى  5,0مقارنة بالربع االول من نتس العام  %22 امريكى بنسبة

النصف ذلك لرصبح اجقالى نريجة ،  0202لربع الثانى من العام القاضى مليون دوالر امريكى ل 2,2 مقارنة ب

مليون  7,6 بمقارنة  %,3,5قدره  نقوب أمريكى مليون دوالر 10,6 صافي مبيعات 0202من العام القالى  االول

 .0202لترر  الققارنة من عام ا دوالر امريكى خالل

 
  مليون دوالر امريكى برحسن  1,5الذي سجل  0202حققت الشركة تحسنا  فى االرباح الرشغيلية للربع الثانى من

الف دوالر امريكى ، و كذلك  580مر  مقارنة باالرباح الرشغيلية للربع االول من نتس العام الذي سجل  1.6xيبلغ 

الف دوالر امريكى خسار   158,6الذي سجل  0202عن الربع الثانى من العام القاضى مر   10.3xنقو بنسبة 

الخاص بعقود االيجار و الذي ادى  99المعيار المحاسبى الجديد رقم مع العلم ان الشركة قامت برطبيق  تشغيلية

اف بما يقارب  امات عقود الف  382,2اىل االعتر ى  القيمة الحالية اللتر
ى
 يمثل التغتر ف

ى
دوالر امريىك مرصوف اضاف

 2,1بلغت  رباح تشغيليةأ 0202لركون نريجة النصف االول من عام ، 0202االيجار خالل النصف االول من عام 

ما يعبى تراجع  0202مليون دوالر امريكي خالل الترر  الققارنة من عام  3,9مقارنة ب دوالر امريكي مليون 

 االرباحقيقة  الى ارتتاعهذا  و يرجي –عىل الرغم من التحسن الملحوظ لنتائج التشغيل   – %9350بنسبة 

علي  تانعكس والري مليون دوالر امريكى 3,9بلغت  ةاصول غير مسرخدم نريجة بيع  الققارنةالترر   فىالراسقالية 

 5(ير مركرر غارباح ) القاضى خالل العام للشركة ةاالرباح الرشغيل

 

 

 قطاع التجزئة

 األمريكي بالدوالر |  م.م.للتجارة والتسويق ششركه يوروميد 

 

 

  

 

   مليون  2,1
 رباح الرشغيلية األ

 %9350  الترر  تراجع

 مليون 10,6 
 صافي القبيعات 

 %,3,5 الترر  نقو  

 مليون 1,3
 الرشغيلية  الخسائر

 مره15.9x تراجع الترر  

 مليون 2,9
 صافي القبيعات 

 %9259 الترر  تراجع



 

  مراجر لسلسلة القالكة م.م.ش الرسويق و للرجار  يوروميدسجلت شركة Brandshub.co القصري بالسوق – 

 خالل – ةالقنختض ةالرجزئ واسواق القناقصات قطاع فى القابضة العرفه لقجقوعة الرجارى الذراع تقثل والري

مليون دوالر امريكى للربع  3,8الف دوالر امريكى مقارنة ب  630,8مبيعات بقيقة  0202الربع الثاني من عام 

 دوالر مليون 1,9 بلغت مبيعات صافي 0202 القالى العام من االولنصف ال و ذلك ليحقق 0202الثاني من عام 

ع ذلك و يرج 0202 فى الققارنة الترر  عن مريكىأ دوالر مليون 4,9 ب مقارنة %9259 قدره رراجعب مريكيأ

 لقا بانع الققارنة، الحالى بالنسبة للترر   خالل النصف االول من العامالقناقصات  ذراعالى تراجع قيقة مبيعات 

عن مبيعات الترر  الققارنة من العام القاضى و ذلك لرأثر  %,بنسبة  ارتتاع  تقد اظهرالرجزئة  مبيعات ذراع

 الترر  الققارنة بتيروس كورونا.

 

  الف  447,6مقارنة ب  0202مليون دوالر امريكى للربع الثاني من عام  2حققت الشركة خسائر تشغيلية بقيقة

دوالر  مليون 1,3 بقيقة تشغيلية خسائرالشركة  دوالر امريكى ارباح تشغيلية للربع الثاني من العام السابق لرحقق

دوالر امريكي خالل  الف 85,6تشغيلية بلغت  ارباحمقارنة ب 0202االول من العام القالى  نصفالخالل  مريكيأ

بعقود االيجار  الخاص 99 رقمالقحاسبى الجديد  القعيار الشركه رطبيقلذلك  يرجعو  0202االول من العام  النصف

و الذي ادى الى ارتتاع صافى مصاريف القحالت خالل فرر  النصف االول من العام الجاري ، كقا ادى الى 

 خسائر يال باالضافه هذاالحالية اللرزامات عقود االيجار.  تقثل الرغير فى القيقة اضافية قصروفاتاالعرراف ب

 في ظل تداعيات ةمربح الغير التروع بعض اغالق والرجزئة القروسطة قطاع هيكلة اعاده ة نريج  مركرر غير

   .ازمه الكورونا

 

   قطاع التجزئة 

 بالدوالر االمريكي | (Baird) المجموعة االنجليزية بيرد

 

 

  

 

 مليون دوالر امريكى  20,5مبيعات بقيقة  0202الربع الثاني من عام  خالل بيردنجليزية اإل القجقوعة سجلت

و كذلك  %9150مليون دوالر امريكى بنسبة  12,4 الذي بلغ لرحقق نقو عن مبيعات الربع االول من العام الحالى

، ذلك لركون مر   3.1xمليون دوالر امريكى بنسبة  4,9 و الذي بلغ نقو عن فرر  الربع الثانى من العام السابق

 ةمقارن %82,3قدره  نقوبأمريكي مليون دوالر  32,9 قيقة 0202لقالى االول من العام ا لنصفا صافي مبيعات

حيث انعكس قرار اعادة فتح الموالت 5 العام القالي السابقاالول من  نصفال مريكي خاللمليون دوالر أ 2,82ب 

الل الربع خ وتخفيف قيود السير والحركة علي مبيعات الشركةبداية من ابريل من العام الحالى والمحال التجارية 

 .0202الثاني من العام المالي 

 

  لرحقق نقو ملحوظ  0202الف دوالر امريكى للربع الثاني من  ,,0 بلغت تشغيلية خسائر مجقوعة بيردحققت

مليون دوالر امريكى و كذلك  5,5فى تقليل خسائر الرشغيل مقارنة بخسائر تشغيلية للربع االول من ذات العام بقيقة 

ذلك ،  مليون دوالر امريكى 4,5بقيقة  0202رشغيل مقارنة بخسائر الربع الثاني من العام القنقضى تقليل خسائر ال

 
ى
 8,6 خسائرب مقارنة 0202االول من  خالل النصف مريكيمليون دوالر أ ,18لتصبح الخسائر التشغيلية بصاف

لرفع الحظر و اعاد  الترح الردريجي لالقرصاد ذلك  عيرجو  0202الترر  الققارنة فى مريكي خالل دوالر أ مليون

 مليون 5,8
 الرشغيلية خسائر ال

  %3352 الترر  تراجع  

 مليون 32,9
 صافي القبيعات 

 %053, الترر  نقو



 

من اجقالى البالغين بالققلكة بالجرعة االولى من القصل و اتقام  %92اكثر من تطعيم مع نجاح واالنجليزي  

ثانية. هذا و تقضي ادار  القجقوعة االنجليزية بيرد فى تنتيذ اسرراتيجيها منهم بالجرعة ال %39اكثرمن تطعيم 

ة للقحالت الخاسر  و الروسع فى نشاط الرجار  االلكررونية لعالماتها الرجارية للرأقلم مع الوضع من اعاد  هيكل

 الجديد السواق الرجزئة بعد ازمة الجائحة.

 
 

 

   القطاع الصناعي 

 بالدوالر األمريكي |السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م.  الشركة

 

 

  

 

  15,1 صافى مبيعات بقيقة 0202الربع الثاني من عام خالل  م5م5شالسويسرية للقالبس الجاهز  شركة السجلت 

و ذلك ليحقق النصف االول  0202مليون دوالر امريكى للربع الثاني من عام  1,8مليون دوالر امريكى مقارنة ب 

مليون  29,9 ب مقارنة %0153نختاض قدره بإ أمريكي مليون دوالر 22,2بلغت  صافي مبيعات 0202من عام 

  Massimo Duttiخاصة للعمالء   باإلنختاض في القبيعات الرصديرية  مرأثرالققارنة الترر    عندوالر امريكي 

 و من المتوقع ان تشهد المبيعات تحسن Menswear Houseو 
 
 النصف الثانى من العام الحاىل نتيجة  ا

ى
ف

ي لالسواق و  ة من سكان دول اوروبا تطعيم التحسن التدريجى وس نسبة كبتر  5بالمصل المضاد للفتر

 

 ب  مقارنة 0202العام الحالى ني من الف دوالر امريكى للربع الثا 486,7خسائر تشغيلية بقيقة  حققت الشركة

 289 بقيقة تشغيليةخسائر  لرحقق الشركة 0202مليون دوالر امريكى خسائر تشغيلية للربع الثانى من عام  1,4

دوالر  مليون 1,7تشغيلية بلغت  خسائرمقارنة ب  0202االول من العام القالى  نصفخالل ال مريكيمليون دوالر أ

 اعاد  الهيكلةعقليات مركرر  نريجة حيث تضقنت نرائج االعقال خسائر غير  خالل الترر  الققارنة مريكيأ

عن الترر  الققارنة من العام  %90عن تختيض الركلتة الصناعية بنسبة  تالري استرو وختض الركاليفالصناعية 

بشكل  ؤثرزال يما القاضى مرضقنة تكاليف النقل و الخدمات و تكاليف قطع الغيار، اال ان ضعف مبيعات الرصدير 

 .للشركة خسائر تشغيليةالكبير على 

 

   القطاع الصناعي 

 بالدوالر األمريكي |يلورنج للمالبس الجاهزة ايجيبت ت

 

 

  

 

 مليون 2,6
 الرشغيلية  الخسائر

 %359 الترر  تراجع

 مليون 22,2
 صافي القبيعات 

 %0153 الترر  تراجع 

 الف 999,4
 الرشغيلية  الخسائر

 %0,59 الفترةتراجع 

 مليون 12,4
 صافي القبيعات 

 %13.2 الترر  تراجع



 

  قيقة ببالقبيعات  ا  تحسن 0202الربع الثاني من عام  خالل م5م5للقالبس الجاهز  شايجيبت تيلورنج سجلت شركة

 و ذلك ليحقق 0202ى ضمليون دوالر امريكى للربع الثاني من العام القا 1,6مليون دوالر امريكي مقارنة ب  7,8

 %2350بانختاض قدره  أمريكى مليون دوالر 12,4بلغت  صافي مبيعات  0202االول من العام القالى  نصفال

  0202االول من العام القالى النصف  خاللمريكي مليون دوالر أ 14,3ب مقارنة 

 

  1,9مقارنة ب  0202الف دوالر امريكى خالل الربع الثاني من عام   993ختضت الشركة الخسائر الرشغيلية من 

 قيقةب تشغيلية خسائر ، ذلك لرحقق الشركة 0202للربع الثاني من عام  مليون دوالر امريكي خسائر تشغيلية

دوالر مليون  1,4 تشغيلية بلغت بخسائر مقارنة 0202االول من العام القالى  للنصف مريكيدوالر أالف  999,4

 .انعكاسا لجهود ختض الركاليف في ظل تراجع القبيعات فى الترر  الققارنة  مريكيأ

 

   الصناعيالقطاع  

 بالدوالر األمريكي |م .م.السويسرية للمالبس القطنية شالشركة  

 

 

  

 

  مليون  3,3مبيعات بقيقة  0202الربع الثاني من عام  خالل م5م5ش السويسرية للقالبس القطنيةشركة السجلت

االول من  النصف مليون دوالر امريكي للربع الثاني من العام القاضى ذلك ليحقق 2,3دوالر امريكى مقارنة ب 

مليون دوالر  7,0 ة بمقارن %10.7قدره  نقوب مريكيأ مليون دوالر 7,8بلغت  صافي مبيعات 0202العام القالى 

حالى خالل العام ال االمريكي السوق وباالخص االسواق بعضذلك نريجة العاد  فرح  و الققارنة الترر  عنمريكي أ

  .اجراءات الحظر بداية من الربع الثاني فى تلك االسواق تختيف بعد

 الف  47,7 الف دوالر امريكي مقارنة ب  28,8مبلغ  0202خسائر تشغيلية للربع الثاني من عام  حققت الشركة

دوالر الف  478,9 قيقة التشغيلية رباحالاللربع الثاني من العام القاضى ذلك لربلغ  ارباح تشغيل دوالر امريكي

، للترر  الققارنةمريكي أدوالر الف  159,3رباح بلغت أب مقارنة 0202االول من العام القالى  فى النصفمريكي أ

 نقو القبيعات خالل الترر .لنعكاسا ا

 

   الصناعيالقطاع  

 بالدوالر األمريكي|  م.م.ش شيرتس كريستال فورماكينك

 

 

  

 

  مليون  1,5مبيعات بقيقة  0202الربع الثاني من عام  خالل م5م5شكريسرال فورماكينك شيرتس سجلت شركة

االول  نصفال الف دوالر امريكي للربع الثاني من العام القاضى ليحقق  100,7كي مقارنة بقبيعات يدوالر امر

 لفا 478,9
 الرشغيلية االرباح 

 مر  2x الترر نقو 

 مليون 7,8
 صافي القبيعات 

 %2253 الترر  نقو

 الف 112,4
 شغيلية ارباح ت

 مر  1.4x الترر  نقو

 مليون 2,8
 صافي القبيعات 

  %9959 الترر نقو 

  



 

مليون  289ب  مقارنة %44.6قدره  نقوب مريكيأ مليون دوالر 2,8بلغت  صافي مبيعات 0202من العام القالى 

اق احدي اهم االسو –فرح السوق االنجليزي نريجة اعاد   االول من العام القالى السابق النصفخالل مريكي دوالر أ

 5االسرراتيجية للشركة

 

  مقارنة ب خسائر  0202الف دوالر امريكي للربع الثانى من عام  72,4ة ارباح تشغيلية بلغت الشرككقا حققت

 ارباح لرحقق الشركة صافى  0202الف دوالر امريكي للربع الثاني من العام القاضى  329,1تشغيلية بقيقة 

 تشغيلية خسائرمقارنة ب 0202االول من العام القالى  خالل النصفدوالر امريكي الف  112,4 بقيقة تشغيلية

 .انعكاسا لنقو القبيعات خالل الترر  الققارنة دوالر امريكىالف  265,7 بلغت

 

 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 .مالبس االطفاللمالبس الرجال الفاخرة والتجزئة متاجر 

 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: 

Email: ir@arafaholding.com 
www.arafaholding.comWebsite:  

 


