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

 2021 لعام االول الربعسيج تعلن عن نتائج اعمال تصنيع المالبس الجاهزة و الغزل و الن

  بالدوالر االمريكي| 2021 لعام االول الربعاعمال ن ع لمجمعها لخص نتائج أعمال العرفة القابضة م

  مليون 6,9
 مجمل الربح

 %36,7 الفترةانخفاض 

 

 

 

 

 

  مليون دوالر امريكي  28,8بلغت  2021 لعام االول الربعخالل  مبيعات مجمعةصافي سجلت العرفة القابضة

 .2020ل الفترة المقارنة ف  اا  مليون دوالر امريكي خال  40,3مقارنة ب  

 

  باستمرار الظروف االستثنائية الت  يمر  2021مبيعات المجمعة خالل الربع االول من العا  الحال  التراجعت

وما ترتب اليه من اجراءات  2020بها العالم اجمع منذ اندالع جائحة الكورونا ف  الربع االول من العا  المال  

با بداية من النصف االول من اورودول احترازية و فرض حظر التجوال و غلق الموانئ و المطارات ف  

  2020المملكة المتحدة ف  النصف الثان  من ذات الشهر. ثم اندالع الموجة الثانية ف  نوفمبر  ثم 2020مارس 

 و المملكة المتحدة 2020دول االتحاد االوروب  ف  ديسمبر و ما ترتب اليه من تجديد فرض الحظر الكل  ف  

قا  العديد من فقد مازالت اثار الجائحة تؤثر ال  اداء شركات المجمواة ، حيث 2021ف  يناير العا  الحال  

 ,Brooks Brothersامالء المجمواة بااالن افالسهم و لجوئهم لقوانين االفالس لحمايتهم من الدائنين مثل 

Menswear House, Bagir. كان النخفاض مبيعات القطاع الصناا  المتمثل ف  الشركة السويسرية  و قد

مالبس الجاهزة و شركة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة االثر االكبر ف  هذا التراجع يليها تراجع مبيعات لل

 .قطاع التجزئة ف  انجلترا المتمثل ف  مبيعات المجمواة االنجليزية بيرد

 

 مليون دوالر امريكي و هامش  9,9بلغت  مجمعة بعد احتساب الضريبة خسائرصافي جلت العرفة القابضة س

 144,0 بعد احتساب الضريبة بلغت خسائرمقارنة بصافي  2021 لعام االول الربعخالل  %34,4 قدره خسارة

 .2020الربع االول من اا  خالل   %0,4قدره  خسارة دوالر امريكي و هامشالف 

 

  بشكل  ةاالزم ةالي ادارمنذ اندالع جائحة الكورونا  تعمل ةالقابض العرفه مجمواةوالجدير بالذكر بأن هذا

واستعادة  ةوابالمجم ةالنقدي ةحفاظ الي ثبات السيوللل تهدف قاتالنفلترشيد  ةكامل ةتنفيذ خطمكثف من خالل 

ة غيرات في اسواق التجزئوحدوث الكثير من الت بعد مرور الموجات االول  و الثانية من كورونا حجم المبيعات

 ةنافسيالت القدرة ةزيادل ةالتي تأثرت بشكل كبير باالزم المصانع ةهيكل ةاادا، هذا باالضافه الي بشكل اا 

  .الجاري العا  من الثاني النصف ف  المجهودات لهذه االيجاب  المردود يأت  ان المتوقع من و ،للمجمواة

 

 مليون 28,8

 صافي المبيعات

 %28.6 الفترةانخفاض  

 مليون 9,9 
 الفترة خسائر صافي

 مره 67,7 الفترةارتفاع 

  مليون 8,6 
 تشغيليةخسائر 

 مره 6,3 الفترةارتفاع 
 



 

شركاتملخص نتائج اعمال ال    

   قطاع التجزئة 

 بالدوالر االمريكى | م.م.للمالبس الجاهزة ش كونكريت

 

 

  

 

  المالكة لسلسلة متاجر   . .للمالبس الجاهزة ش كونكريتسجلت شركةConcrete   لمالبس الرجال الفاخرة و

 مليون دوالر 5,0 بلغت صافي مبيعات 2021الربع االول من العا  المال  خالل مالبس االطفال بالسوق المصري 

و على ،  2020لفترة المقارنة من اا  ا مليون دوالر امريك  خالل  5,4 بمقارنة  %7,3نخفاض قدره بإ أمريك 

بة يادة نسلز انخفاض صافى المبيعات يرجع للجوء الشركةاال ان  مبيعات التجزئة اجمالى الرغم من ارتفاع

 الخصومات من اجل المحافظة على السيولة النقدية.

 

 

  4.1مقارنة ب  2021خالل الربع االول من اا   دوالر امريكي الف  580,0بلغت  رباح تشغيليةأحققت الشركة 

و يرجع هذا االنخفاض ال  انخفاض االرباح الراسمالية  . 2020المقارنة من اا  مليون دوالر امريكي خالل الفترة 

عض ببيع ب بالنسبة ال  الفترة المقارنة حيث قامت الشركة خالل الشركة خالل الربع االول من العا  الماض 

ارباح ) ض الما خالل العا  للشركة ةالي االرباح التشغيل تانعكس والتيبالشركة  مستغلةغير الصول الثابتة األ

 .(ير متكررةغ

 المفقودة المبيعات كونكريت شركه تستعيد ان 2021 الجاري العا  من الثاني النصف خالل المتوقع ومن هذا 

وزياده االستثمار في المالبس الكاجوال ومالبس االطفال ومنصة  لتطوير منتجات الشركةانعكاسا للجهود المبذوله 

يث يشهد ح في االكسسوارات والمنتجات الجلديةهذا باالضافه الي التوسع  الخاصة بالشركةالتسوق االلكتروني 

  .للمالبس الكاجوال والتسوق االلكتروني والتوجه بشكل اكبر حاليا تغير كبير في اسواق التجزئةالعالم 

 

   قطاع التجزئة 

مريكياأل دوالر بال | م.م.للتجارة والتسويق ش  شركه يوروميد 

 

 

  

 

  متاجر لسلسلة المالكة  . .ش التسويق و للتجارة يوروميدسجلت شركة Brandshub.co المصري بالسوق – 

 خالل – المنخفضه التجزئه واسواق المناقصات قطاع ف  القابضة العرفه لمجمواة التجارى الذراع تمثل والتي

 مقارنة %19,4 اقدره بزيادة مريكيأ دوالر مليون 1,3 بلغت مبيعات صافي 2021 المال  العا  من االول الربع

  .2020 ف  المقارنة الفترة ان مريك أ دوالر مليون 1,1 ب

الف 580,0  
رباح التشغيلية األ  

  %785,  الفترةانخفاض 

مليون 5,0  
 صافي المبيعات 

 3,7% الفترةنخفاض إ   

الف 264,6  
التشغيلية  الخسائر  

26,9% الفترةتراجع    

مليون 1,3  
 صافي المبيعات 

 19,4% الفترةنمو    



 

  مقارنة  2021من العا  المال  الربع االول خالل  مريكيدوالر أالف  264,6بلغت  تشغيلية خسائرحققت الشركة

 تخفيض بسبب ذلكو  2020الربع االول من العا  دوالر امريكي خالل الف  362,0تشغيلية بلغت خسائر ب

 روفاتالمص لتخفيض محلين الشركة اغلقت حيث التوزيع و البيع مصروفات و العمومية و االدارية المصروفات

 .االيجارية

   قطاع التجزئة 

مريكياالدوالر الب |( Baird) المجموعة االنجليزية بيرد  

 

 

  

 

 مليون  12,4بلغت  صافي مبيعات 2021الربع االول من العا  المال   خالل بيردنجليزية اإل المجمواة سجلت

العا  المالي الربع االول من  مريكي خاللمليون دوالر أ 13,1مقارنه ب  %5,2نخفاض قدره بإأمريكي دوالر 

 يناير ىف كورونا فيروس من الثانية الموجة انتشار الحتواء ثالثال الحظر فى المتحدة المملكة بدأت قد و. السابق

 حذرب الوقائية االجراءات تخفيف مع انتهاءه و الىالح العام من االول الربع فترة طوال الحظر استمرار مع 2021

 .المجموعة مبيعات صافى لتاثر ادى مما

 فالس اوباالخص  هذا والي الرغم من تأثر المجمواة االنجليزية بيرد بما شهدته اسواق التجزئة بالمملكة المتحدة

منذ تراجع اداء  السابقين العامين خالل ةاالزم الدارة ةخط وضعت قد ةاالنجليزي ةالشرك ةان ادار اال ، دبنهامز

 العمل خطه تضمنت و. بيرد من افالس دبنهامز بشكل كبير ةحجم خسائر مجموا تقليل في ساهم ممادبنهامز 

ني واالاتماد بشكل اكبر الي االستثمار في التسوق االلكتر ولدبنهامز  ةتخارج من كثير من المتاجر الخاسرال

 . ةالتجاري للمحال االيجارات تخفيض اليوالتفاوض 

 

  4,1 ب مقارنة 2021خالل الربع االول من  مريكيمليون دوالر أ 5,5بلغت  تشغيلية خسائر مجمواة بيردحققت 

استراتيجية هدفت المجمواة بيرد بعمل ادارة  . و قد قامت 2020الفترة المقارنة ف  مريكي خالل دوالر أ مليون

الكورونا و ذلك ال  الصعيد التجارى من خالل التخارج من دبنهامز، و الاادة هيكلة موارد الشركة اثناء جائحة 

و    Corporate Voluntary Agreement – CVAبال ال  الصعيد المؤسسي من خالل اتما  املية تعرف

لح المشتركة لديها اتفاق مع اصحاب المصااتما  اها قامت مجمواة بيرد بتضقو الت  بم ةهيكل إاادةه  املية 

و الت  نتج انها ااادة هيكلة ارصدة الدائنين اختياريا و ذلك بعد بوضع خطة للحد من المخاطر و حماية االامال 

و البنوك اتما  العملية و اهمهم هيئة الضرائب و الجمارك الملكية  ال   – %75اكثر من  – موافقة اغلبية الدائنين

الاادة الهيكلة وقد وقع االختيار ال   مستقل تحت اشراف مستشار مال و ذلك . و الموردين و العاملين

كان تخفيف جزء كبير من ااباء الديون الت   CVAمكاسب ال  و من اهم هذا .ف  الممكلة المتحدة  KPMGمكتب

من  ةكشرالمحال التجاريه للهيكلة  ااادةتحملتها الشركة خالل الجائحة مع الحفاظ ال  العالقات مع الدائنين، و 

 قعالمتو من و هذا. افضل لاليجارات المتبقية ةتعاقدي الخاسرة و الحصول ال  شروط من المحال خالل التخارج 

 بتلقيح ملكةالم حكومة قيا  ضوء ف  الحالي المال  العا  من الثان  النصف ف  ثمارها الجديدة االستراتيجية تأت  ان

 بكلتا البالغين المواطنين اجمال  من  %70 من يقرب ما و ياالول بالجراة البالغين المواطنين اجمال  من 90%

 .بالمتاجر التسوق انشطة لعودة افضل بأفق يلوح مما الثانية و االول  الجراتين

 

 

 مليون 5,5
 التشغيلية خسائر ال

  %34,3 الفترةنمو   

 مليون 12,4
 صافي المبيعات 

 %5,2 الفترةانخفاض 



 

   القطاع الصناعي 

مريكياألدوالر بال | م.م.ش  الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة  

 

 

  

 

  بلغت  صافي مبيعات 2021الربع االول من العا  المال  خالل   . .شالسويسرية للمالبس الجاهزة شركة السجلت

الفترة المقارنة،   انمليون دوالر امريكي  28,1 ب مقارنة %74,6نخفاض قدره بإ أمريكي مليون دوالر 7,1

 العمالء قبالإ  واد الماضي نوفمبر في الثانية ةالموج اندالع ان الناتج للشركه التصديرية مبيعاتلا بضعف متأثرة

 يدأ مما العالم دول معظم في المنازل من والعمل والسير الحركة قيود لفرض نظرا الرسمية المالبس شراء الي

 Brooks مثل الدائنين من للحماية فالساإل لقوانين االخر البعض ولجوء العمالء من كثير نتائج تدهور ليإ

Brothers و Menswear House و Bagir مثل المتاجر من كثير غالقبإ خراال البعض قيا  و Zara .  

 

 لجميع االدارات  ةشامل بااادة هيكلة 2021اا   منذ بدايةلللمالبس الجاهزة  هذا و قد قامت الشركه السويسرية

 ةمن العمالء السيما بعد ااالن كثير من امالء الشرك ةجديد ةفي الصادرات وتكوين قااد ةقدرتها التنافسي ستعادةال

 .افالسهم

 

  مقارنة   2021خالل الربع االول من العا  المال   مريكيمليون دوالر أ 1,1بلغت  تشغيليةخسائر  حققت الشركة

االنخفاض العا  للمبيعات بشكل بسبب خالل الفترة المقارنة  مريكيدوالر أالف  395,1تشغيلية بلغت  خسائرب

  .ملحوظ 

 

   القطاع الصناعي 

 بالدوالر األمريكي |يلورنج للمالبس الجاهزة ايجيبت ت

 

 

  

 

  صافي مبيعات 2021الربع االول من العا  المال  خالل   . .للمالبس الجاهزة شايجيبت تيلورنج سجلت شركة 

الربع االول  خاللمريكي مليون دوالر أ 12,7ب مقارنة  %64,1بانخفاض قدره  أمريك  مليون دوالر 4,6بلغت 

 – الفترة المقارنةانخفاض ان  %80,6 – التصديريةفي المبيعات نخفاض الحاد باإل ةمتأثر 2020من العا  المال  

ات يلغاء الطلبو قيا  بعض العمالء بإ Peerlessو Menswear house  و  Massimo Dutti خاصة للعمالء

 . 2021و يناير  2020للمرة الثالثة ف  ديسمبر فرض حظر التجوال  الخاصة بهم بسبب

 

  السيما مع قيا  كثير من الدول خالل  2021هذا ومن المتوقع استعاده حجم المبيعات للشركه خالل العا  المالي

ر اللقاحات يمع توف رفع كثير من االجراءات االحترازيةبتخفيف قيود السير والعمل والحالى الربع الثاني من العا  

 مليون 1,1
 التشغيلية  الخسائر

 مره 1,9 الفترةتراجع 

 مليون 7,1
 صافي المبيعات 

 %74,6 الفترةانخفاض  

 الف 306,3
 التشغيلية  الخسائر

 مره 1,6 الفترةتراجع 

 مليون 4,6
 صافي المبيعات 

 %64,1 الفترةانخفاض 



 

وضع امالء الشركة بمما يشجع  ايجابي الي اسواق التجزئةكس بشكل لفيروس كورونا، والذي من المتوقع ان ينع

 .طلبيات جديدة

 

  بارباح  مقارنة 2021للربع االول من العا  المال   مريكيدوالر أالف  306,3 بلغت تشغيلية خسائرحققت الشركة

 .نخفاض المبيعاتإ بسبب ف  الفترة المقارنة مريكيدوالر أالف  471,9 تشغيلية بلغت

 
   الصناعيالقطاع  

 بالدوالر األمريكي |م .م.السويسرية للمالبس القطنية شالشركة  

 

 

  

 

  بلغت  صافي مبيعات 2021الربع االول من العا  المال  خالل   . .ش السويسرية للمالبس القطنيةشركة السجلت

 ةمتأثر الفترة المقارنة انمريكي مليون دوالر أ 4,7 ة بمقارن %5,1بانخفاض قدره  مريكيأ مليون دوالر 4,5

 .المبيعات التصديرية بانخفاض

 

  مقارنة 2021ف  الربع االول من العا  المال  مريكي أدوالر الف  507,6بلغت  تشغيلية ارباححققت الشركة 

 ان ال  التصدير مبيعات انخفاض من الرغم ال  وللفترة المقارنة ، مريكي أدوالر الف  111,9رباح بلغت أب

 ارباح ةنسب لتحسن ادى مما التوزيع و البيع مصروفات و العمومية و االدارية المصروفات بترشيد قامت الشركة

 .التشغيل

 

  ةالكورونا بالمجموا ةمن جائح ا  من الشركات االقل ضرر  . .السويسرية للمالبس القطنية شهذا وتعد الشركه 

باالخص بشكل كبير و ةتعمل الي تصدير المالبس الكاجوال والتي لم تتأثر مبيعاتها من الجائح ةنظرا الن الشرك

 . Walmartللعميل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لفا 507,6
 التشغيلية االرباح 

 مره 3,5 الفترةنمو 

 مليون 4,5
 صافي المبيعات 

 %5,1 الفترةنخفاض إ



 

 

   القطاع الصناعي 

 بالدوالر األمريكي|  م.م.ش شيرتس كريستال فورماكينك

 

 

  

 

  بلغت  صافي مبيعات 2021الربع االول من العا  المال  خالل   . .شكريستال فورماكينك شيرتس سجلت شركة

الربع االول من خالل مريكي مليون دوالر أ 1,8ب  مقارنة %28,5بانخفاض قدره  مريكيأ مليون دوالر 1,3

خص من السوق باألكورونا زمة فيروس الناتج ان أ للمبيعات متأثرة باالنخفاض الحادالعا  المال  السابق 

 .والسوق االمريكي نجليزياإل

 

  مقارنة  2021خالل الربع االول من العا  المال  دوالر امريكي الف  40,0 بلغت تشغيلية ارباحكما حققت الشركة

غالق فرض االنتيجة مبيعات ال انخفاض بسببخالل الفترة المقارنة  دوالر امريك الف  63,5 بلغت تشغيلية بأرباح

 باحنخفاض االرادي الي إمما جائحة الكورونا الموجة الثانية من كثير من االسواق العالمية الي اثر  التا  ف 

 .مع تكبد الشركة للمصاريف االدارية الثابتة فترةالتشغيلية للشركة خالل ال

 

 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  بالبورصة ومقيدةمقرها مصر  الشركة .الجاهزة

متجر في  235والتي 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 االطفالالتجزئة 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 

 برجاء االتصال بعالقات المستثمرين:
 واالستشارات )العرفة القابضة( لالستثماراتالعرفة 

 بجوار سور المنطقة الشمال 15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 
 0(02) 22731093/ 95/ 98تليفون: 

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

 

 الف 40,0
 شغيلية ارباح ت

 %36,9 الفترةانخفاض 

 مليون 1,3
 صافي المبيعات 

  %28,5 الفترةنخفاض ا


