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كة العرفة لالستثمارات و االستشارات ش.م.م )العرفة  ي قطاعات تجزئة و شر
ن
ي االستثمار ف

ن
القابضة( المتخصصة ف

 2021/2022العام المالي سيج تعلن عن نتائج تصنيع المالبس الجاهزة و الغزل و الن

 |بالدوالر االمريكي  2021/2022من العام المالي  القابضة المجمعة عن الرب  ع الرابع ملخص نتائج أعمال العرفة

 )بالمليون(نتائج أعمال الرب  ع الرابع 

2019 2020 2021  

 المبيعات 63,9 30,9 65,1

 االرباح 5,3 (7,9) 4,4
ن
 )الخسائر(/ صاف

 

 | بالدوالر االمريكي 2021/2022عام المال المجمعة عن اللخص نتائج أعمال العرفة القابضة م

 )بالمليون( سنةنتائج أعمال ال

2019 2020 2021  

 المبيعات 183,9  116,8 224,9

 االرباح (5,3)* (6,4) 15,2
ن
 )الخسائر(/ صاف

 49و 47 رقم  هالمحاسبة المرصي معايي  تطبيق  نتيجة امريك   دوالر  مليون 4,4 بقيمةخسائر  2021لعام  خسائر الصافى *تضمنت 

 2021مبيعات المجموعة خالل الرب  ع الرابع من العام الماىل  حققت  
ن
مليون  63,9بلغت  مجمعة مبيعات صاف

داد ، االمر الذى يعكس  2019مليون دوالر امريك  للرب  ع الرابع من عام  65,1دوالر امريك  مقارنة ب   المجموعة اسير

ة من حجم مبيعاتها قبل الجائحة و ذلك عىل الرغم من اندالع موجة اوميكرون خالل الرب  ع الرابع من ل نسبة كبي 

وس و ما ترتب عليه و التر ادت اىل قيام ك 2021العام    للحد من انتشار الفي 
ثي  من الدول بفرض حظر تجوال جزئ 

 ذلك الوقت 
ى
من فرض حظر تجوال كىل عىل االسواق مرة  خوفا من قيام كثي  من العمالء بتقليل طلبيات التصدير ف

  عىل التو  اخري
تراجع حجم البيع اىل . كما تأثرت اسواق التجزئة بموجة االوميكرون حيث شهد العالم للعام الثائى

د خالل  انعكستخالل موسم الكريسماس و التر  ية بي  ى الرب  ع الرابع من العام الماىل  عىل مبيعات المجموعة االنجلي 

2021 . 

 ي مبيعات مجمعة 2021العام الماىل   خالل سجلت العرفة القابضة
ن
 مقارنة ب مليون دوالر امريك  183,9ت بلغ صاف

 مبيعات  2019العام الماىل   خاللمليون دوالر امريك   224,9
ى
. ارتفعت مبيعات ذراع التجزئة المحىل المتمثل ف

كتر كونكريت و يوروميد خالل العام بزيادة قدرها  نتيجة الجهود المبذولة  2019مقارنة بالعام الماىل  %21,9شر

ونية لجذب قاعدة اكير من العمالء   المنصة االلكير
ى
كما ارتفعت مبيعات الذراع ،لتطوير المنتجات و االستثمار ف

. بينما تأثرت مبيعات الذراع الصناىع  للمالبس  الصناىع للمالبس الكاجوال بدعم من مبيعات السوق االمريك 

 االسواق و فرض حظر التجوال عدة مرات خالل 
ى
 المملكة المتحدة بحالة عدم االستقرار ف

ى
الفورمال وذراع التجزئة ف



 

و   نقل البضائع و التر ادت لتاخر  ، هذا سالعام للحد من انتشار الفي 
ى
باالضافة اىل وجود ازمة لوجيستية عالمية ف

 لنقص السلع و البضائع و الذي كثي  من مواعيد شحن الخامات باالضافة اىل 
ً
 كثي  من البالد نظرا

ى
انتشار التضخم ف

ائية لدى كثي  من العمالء.   أدي اىل تراجع القوة الشر

  يبة 2021من العام الماىل   رابعرب  ع السجلت المجموعة خالل ال  ارباح مجمعة بعد الضن
ن
 مليون ,35بلغت  صاف

  %21,4ت بلغ امريك  بزيادهدوالر 
ى
يبة للرب  ع المقارنة بصاف   بلغت  2019عام  من رابع ارباح بعد الرصى

مليون  4,4والتر

 .   باداره ازمه الكورونا  و تكللت مجهودات ادارة المجموعةدوالر امريك 
ى
بالتحسن التدريجر  للنتائج و تحقيق صاف

ائب بداية من الرب  ع الثالث ى  2021 ارباح بعد الرصى بعد فتح االسواق و حصد ثمار اعادة الهيكلة عىل مدار عامي 

ونية و ترشيد النفقات الصناعية و بيع  قطاع التجزئهبالقطاع الصناىع و   المنصة االلكير
ى
وحدات المع زيادة االستثمار ف

 االنتاجية غي  المربحة. 

  بأن هذا و يرجر  العلم 
ى
 امريك   دوالر مليون  12,9 قد بلغت 2021 خالل النصف االول لعام  المجموعة خسائر صاف

 ارباح باستعادةونجحت المجموعة بعد اعادة فتح االسواق 
ى
  ارباح 2021لرب  ع الثالث لعام لتسجل خالل ا صاف

  التحسن خالل الرب  ع االخي  من العام لتنجح المجموعهوعليه فقد  ، امريك   ر مليون دوال 2,3بلغت 
ى
 استمرت النتائج ف

  تخفيض خسار 
ى
  بلغت  2021اشهر االوىل  من العام الماىل   ةالتسع ةف

 %50بمقدار  مليون دوالر امريك   10,6التر

ي  لتسجل فقط
ن
يبةمجمعة بعد  خسائر صاف  متضمنا   2021الماىل  العام مليون دوالر امريك خالل  5,3بلغت  الضن

   ريك  دوالر ام مليون 4,4خسائر بقيمة 
 عىل    49و 47 هالمحاسبي ايي  الفروق الناشئه عن تطبيق المع اثر تمثل  والتر

 مقارنة بالالقوائم الماليه المجمعه ، 
ى
يبة بلغت  بصاف خالل عام مليون دوالر امريك   15,2ارباح مجمعة بعد الرصى

لضعف لقيام المجموعة بتكبد كثي  من المصاريف الثابتة خالل النصف االول من العام نتيجة  و يرجع ذلك2019

ةطلبات التصدير خالل  وس كورونا ب الفير ازية لفي 
 . واغالق االسواق استمرار االجراءات االحير

  ةيالروس الحرب اندالع نتيجة ةكبي    تحديات 2022/2023نتائج المجموعة خالل العام  تشهد من المتوقع ان  و 

  ةاالوكراني
ى
اير  ف  الرتفاع دفع مما  الغذائية المواد  و  السلع و  الطاقة اسعار  عىل سلتر  تاثي   من ذلك تبع ما  و  2022 فير

  وقةمسب غي   لمستويات التضخم
ً
  من المتوقع ان تشكل، عالميا

ائية  والتر  عىل القوة الشر
ً
ى باالسواق لعبئا لمستهلكي 

اتيجية للمجموعة و خصوصا السوق االوروئر 
  فيه العالم بشكل تام من جائحاالسير

ى
  الوقت الذي لم يتعاف

ى
 ةف

 مع ذلك فقد صدر قرار من البنك المركزي المرصي وتضخم عالميا  ةالكورونا وما تبعها من مشاكل لوجيستي
ً
. تزامنا

اديةبوقف التعامل بمستندات التحصيل و استخ  العمليات االستي 
ى
باستثناء مستلزمات  دام االعتمادات المستندية ف

 إو تفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات  االنتاج والمواد الخام
ً
  يشكلس، مما  لزاميا

ً
 العمليات عىلاكير   ضغطا

 .  للمجموعة االنتاجية

  



 

كات      ملخص نتائج اعمال الشر

  قطاع التجزئة     

 | بالدوالر االمريكي  للمالبس الجاهزة ش.م.م كونكريت

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 8,5 6,2 6,7

 التشغيلية االرباح 1,7 4,3 0,97

 

 )بالمليون( سنةنتائج أعمال ال

2019 2020 2021  

 المبيعات 24,6 19,0 22,6

 االرباح التشغيلية 4,6 8,5* 3,3

 ةمستخدمالغي   االصول بعض بيع نتيجة راسمالية ارباح 2020*تضمنت االرباح التشغيلية لعام 

 

 كة  حققت لمالبس الرجال الفاخرة  Concreteالمالكة لسلسلة متاجر  للمالبس الجاهزة ش.م.م كونكريتشر

ي مبيعات  2021من العام الماىل   لرابعخالل الرب  ع ا البس االطفال بالسوق المرصيو م
ن
مليون  8,5بلغت صاف

من عام  رابعمليون دوالر امريك  خالل الرب  ع ال 6,7يعات ببم بالمقارنة%26,2ت بلغ بزيادة دوالر امريك  

2019 ، 
ى
ككما ،   2019بالمقارنة بالرب  ع الرابع من العام الماىل  ةالوحدات المباعبزيادة ف خالل  ةسجلت الشر

ي مبيعات 2021العام الماىل  
ن
 مبيعات قدرها بمقارنة  %9,0قدره  بنمو مليون دوالر امريك   24,6 بلغت صاف

كة كونكريت تعملهذا و  . 2019العام الماىل  خاللمليون دوالر امريك   22,6 جاهدة عىل مدار السنوات  شر

كة للمالبس الرجاىل باضافة منتجات جديدة متطورة لتواكب احدث صيحات   تطوير منتجات الشر
ى
ة ف االخي 

ة من العمالء و باالخص من الشباب مثل بدلة السفر الموضة العالمية و متطلبات العرص لجذب قاعدة جديد

. هذا باالضافة اىل المنتجات الجلدية و االكسسوارات و المنتجات المصنوعة من االقمشة المضادة للماء و 

وئى و التطبيق توسيع قاعدة بيع  وئى لما يشهده العالم من اهتمام خاص بالتسوق االل ذىكالالموقع االلكير كير

  مالبس االطفال حيث. و الذي ظهر بشكل اكير عند اندالع ازمة الكورونا 
ى
 هذا باالضافه اىل  زياده االستثمار ف

كة اطلقت   الشر
ً
 " Imaginarium Little Concrete" تحت اسمجديدة حملة دعائية مؤخرا

ً
 مع اصدار  تزامنا

  تعد اول  ةالجديد التشكيلة الصيفية
يقوم بتصميمها المصصم االيطاىل  الذي  تشكيلةلمالبس االطفال والتر

كة.  لمالبس الرجاىل  الفاخرةيقوم بتصميم ا   الشر
ى
  ف

   كة مقارنة بالرب  ع  2021من عام  لرابعخالل الرب  ع ا دوالر امريك   مليون 1,7بلغت  تشغيليةأرباح حققت الشر

 . مبيعاتالة بدعم من زيادو ذلك  الف دوالر امريك   966,3الذى سجل ارباح تشغيلية ب  2019من عام  رابعال



 

مليون  4,6بلغت  رباح تشغيليةألتسجل  2021لعام الماىل  نمو ملحوظ خالل ا شهدت االرباح التشيغيلةكما 

 2019 عام خالل مليون دوالر امريك   3,3 قدرها  يهتشغيلال باالرباحمقارنة  %37,9 زيادة قدرها ب دوالر امريك  

  تضمنت  2020مليون امريك  خالل عام  8,5 يهو تراجع مقارنة بارباح تشغيل
ارباح راس مالية )غي   والتر

كة اثناء تفشر الجائحة . كما تأثرت متكررة( عن بيع بعض االصول الغي  مستغلة لتوفي  سيولة نقدية للشر

يجار و الذي ( الخاص بعقود اال 49معيار المحاسبة المرصي رقم ) بتطبيق 2021خالل عام االرباح التشغيلية 

اف ما يقارب  و الذي يمثل   امريك  مليون دوالر  2,2 ادى اىل االعير
ى
استهالك اصول حق كمرصوف اضاف

  . 2021 عامخالل االنتفاع الناشر  عن عقود ايجار المحالت 

 

 قطاع التجزئة

كه يوروميد   | بالدوالر  األمريكي  للتجارة والتسويق ش.م.مشر

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 5,6 1,4 1,1

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 1,1 (0,19) 0,54

 

 )بالمليون( لسنةنتائج أعمال الرب  ع ا

2019 2020 2021  

 المبيعات 8,5 7,1 4,6

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح (0,48) (0,54) 0,12

 

  كة   تمثل الذراع التجارى لمجموعة العرفه  – للتجارة و التسويق ش.م.م يوروميد سجلت شر
 والتر

ى
القابضة ف

 مبيعات 2021من عام  الرب  ع الرابعخالل  – ةلمتوسطاالمناقصات واسواق التجزئة  قطاع
ن
 5,6 بلغت صاف

ة لعام  مليون دوالر امريك      2019مقارنة بذات الفير
نتيجة تسليم شحنة  دوالر امريك  مليون  1,1ت  حققالتر

ة من مبيعات اتفاقيات توريد الزي الموحد   مرص  )مبيعات المناقصات( كبي 
ى
ي الهيئات العاملة ف  كما   ،لكير

كة  مبيعات 2021العام الماىل  خالل  سجلت الشر
ن
 عامال بمبيعات ةبالمقارنمليون دوالر امريك   8,5بقيمة  صاف

  بدعم من مبيعات ذراع المناقصات.  مليون دوالر امريك   4,6الذي سجل  2019 الماىل  

  كة  مقارنة 2021العام الماىل   خالل الرب  ع الرابع من مليون دوالر امريك   1,1بلغت  تشغيلية ارباححققت الشر

و ذلك نتيجة لزيادة حجم المبيعات.  2019 الرب  ع الرابعخالل  الف دوالر امريك   537,5 بلغت ةيتشغيل رباحأب

كة  مقارنة بأرباح  2021خالل العام الماىل  الف دوالر امريك   476,5بلغت  خسائر تشغيليةكما سجلت الشر



 

كة 2019خالل العام  الف دوالر امريك   118,2تشغيلية بقيمة   خالل العام خسائر غي  متكررة حيث تكبدت الشر

كةوذلك نتيجة الف دوالر امريك   800,1بلغت حواىل   من السوق  Brandshub سلسله متاجر  الغالق الشر

 المرصي. 

 

   قطاع التجزئة   

د  ية بي  ن  ( | بالدوالر االمريكي Baird) المجموعة االنجلي 

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 26,8 11,4 33,7

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 0,52 (1,7)  0,31

 

 )بالمليون( سنةنتائج أعمال ال

2019 2020 2021  

 المبيعات 87,7 41,8 119,9

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح (2,9) 5,7* 1,0

ى  2020*تضمنت االرباح التشغيلية لعام   Company Voluntary Arrangementارباح غي  متكررة ناتجة عن عملية اعادة هيكلة الدائني 

 ية ال  المجموعة سجلت ى دنجلي  ي مبيعات 2021 رابع لعامالرب  ع ال خالل بي 
ن
مليون دوالر امريك   26,8 بلغت صاف

 فعىل  الرغم من تحسن نتائج مليون دوالر امريك   33,7الذى سجل  2019لعام  رابعبمبيعات الرب  ع ال ةمقارن

ية  ى  ابريل  بشكلالمجموعة االنجلي 
ى
ى بالمملكة  2021تدريجر  منذ اعادة فتح االسواق ف و اتمام تطعيم البالغي 

ي بعد أزمة الكورونا مع اتمام عملية اعادة هيكلتزامنا المتحدة  ى كة لتتماشر مع معطيات السوق االنجلي  ة الشر

ي  ى  بعد افالس و تخارج كثي  من سالسل المتاجر المرموقة من السوق االنجلي 
ً
مثل عمالق التجزئة وال سيما

 اثر سلبا عىل   2021، اال ان اندالع موجه االوميكرون خالل الرب  ع الرابع من العام الماىل  Debenhamsالشهي  

كه دسجلت  كما.  مبيعات موسم الكريسماس للشر ية بي  ى ي  2021العام الماىل   خالل المجموعة النجلي 
ن
صاف

 . 2019عام خالل امريك  مليون دوالر 119,9 مقارنة بامريك   مليون دوالر  87,7بلغت  مبيعات

 مقارنة بارباح تشغيلية بقيمة  دوالر امريك   ألف 520,4بقيمة  ارباح تشغيلية 2021من عام  رابعسجل الرب  ع ال

 لنجاح و اتمام،  2019من عام  رابعف دوالر امريك  خالل الرب  ع الال 312,3
ً
اتيجية الدارة  انعكاسا الخطة االسير

د باعادة الهيكلة  ية بي  ى من خالل خفض المرصوفات و التخارج من المتاجر الغي  مربحة المجموعة االنجلي 

ونية  باالضافة اىل كسجلت بينما . التوجه اكير لسوق التجارة االلكير  مليون 2,9بلغت  تشغيلية خسائر  ةالشر

 2019خالل عام دوالر امريك  مليون 1,0 بلغت مقارنة بارباح تشغيلية 2021العام الماىل   خالل مريك  دوالر أ



 

كة خالل الرب  ع االول من العام مليون دوالر امريك   5,5خسائر تشيغلية بلغت حواىل  2021 حيث تكبدت الشر

وس كورو و غلق االسواق اجراءات الحظر نتيجة استمرار  باالضافة اىل  تحمل خسائر  ، نا ائنذاك الحتواء في 

  الفروقالف دوالر امريك   637,4بقيمة  
ى
  . 49رقم  المرصي الناشئة عن تطبيق اثر معيار المحاسبة تمثل االثر ف

و التر تضمنت ارباح غي  متكررة  2020مليون دوالر امريك  خالل عام  5,7 بلغت  بارباح تشغيلية ةمقارن  و 

ى تعرف بال والتر  Company Voluntary Arrangement (CVA)ناتجة عن عملية اعادة هيكلة الدائني 

كة  كة لديها لوضع خطة للحد منبمقتضاها قامت الشر المخاطر و  بعمل اتفاق مع اصحاب المصالح المشير

 حماية االعمال. 

 القطاع الصناعي 

كة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ِش.م.م|بالدوالر األمريكي   شر

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 14,3 7,9 16,1

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 0,97 (1,9) 1,2

 

 )بالمليون( سنةنتائج أعمال ال

2019 2020 2021  

 المبيعات 41,6 27,4 51,8

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 0,72 (4,7) 1,1

 

  كة  مبيعات 2021من العام  الرب  ع الرابع خالل ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.مسجلت شر
ن
بلغت  صاف

فعىل  الرغم ، مليون دوالر امريك  16,1الذي سجل  2019من عام  مليون دوالر امريك  مقارنة بالرب  ع الرابع 14,3

كه كثي  من طلبيات التصدير قبل اندالع  كه تدريجيا منذ اعاده فتح االسواق واستعاده الشر من تحسن نتائج الشر

كرون من اومي تشار موجةبان 2021خالل الرب  ع الرابع من العام  تأثرت المبيعات التصديريةازمه الكورونا اال ان 

وس كورونا خالل ال ةفي    عىل  االسواق والذي ادي  فير
  ادت لقيام كثي  من الدول بفرض حظر تجوال جزئ 

والتر

كة لقيام عمالء اخري لفرض حظر كىل  عىل   تحسبا للعودة مرة بتقليل حجم الطلبيات خالل الرب  ع الرابع الشر

ى باالسواق.   ركةح كة خالل العام المواطني  ي مبيعات 2021كما سجلت الشر
ن
ن دوالر امريك  مليو  41,6بلغت  صاف

 2019مليون دوالر امريك  خالل العام  51,8مقارنة ب 

  2019لعام  مقارنة بالرب  ع الرابعالف دوالر امريك   974,4بقيمة ارباح تشغيلية  2021الرب  ع الرابع للعام سجل 

كة سجلت بينما  ، دوالر امريك  مليون  1,2الذي سجل  الف دوالر امريك   723,5بلغت  تشغيلية ارباحالشر



 

حيث تكبدت   لعام المقارنل امريك   مليون دوالر  1,1 بلغت ارباح تشغيليةمقارنة ب 2021العام الماىل  خالل 

  من العام 
كة خالل الرب  ع االول و الثائى خسائر تشغيلية نتيجة ضعف النشاط التصديري الستمرار  2021الشر

كة كثي  من   ذلك الوقت و ما ترتب عىل ذلك من تحمل الشر
ى
غلق اسواق التصدير االوروبية و االمريكية ف

 . المصاريف االدارية الثابتة

 

 القطاع الصناعي   

كة   | بالدوالر األمريكي ش.م.م السويشية للمالبس الجاهزة الشر

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 23,1 8,7 36,4

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 0,43 (2,3)  0,75

 

 لسنة )بالمليون(نتائج أعمال ا

2019 2020 2021  

 المبيعات 67,9 52,9 119,4

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح (0,91) (4,2) 2,9

 

  كة السجلت  المبيعات  2021من عام  الرابع الرب  ع  خالل ش.م.مالسويشية للمالبس الجاهزة شر
ن
بلغت صاف

.  36,4الذي حقق  2019من عام  الرابع مليون دوالر امريك  مقارنة بالرب  ع 23,1 و سجلت مليون دوالر امريك 

كة خالل  ي مبيعات 2021 الماىل  العام الشر
ن
دوالر  مليون 119,4ب  مقارنة أمريك   مليون دوالر  67,9بلغت  صاف

  من عام  . 2019عام امريك  خالل 
 طلبات التصدير خالل الرب  ع االول و الثائى

ى
كة ضعف ف و قد تكبدت الشر

 السوق االوروئر  نتيجة الستمرار الحظر  2021
ى
 الزيادة مبيعات و االمريك  و لكن  الكىل ائنذاك ف

ى
كة بدات ف الشر

 
ً
 خالل الرب  ع الثالث و التصدير طلبات حظر بنهاية النصف االول و عودة بعد رفع اجراءات ال تدريجيا

ً
تدريجيا

 . 2021الرابع من عام 

  رابعبالرب  ع ال مقارنةالر امريك  بالف دوال 427,8بقيمة  ارباح تشغيلية 2021سجل الرب  ع الرابع من العام الماىل 

.  750,3الذى سجل ارباح تشغيلية ب  2019لعام  كة سجلت بينما الف دوالر امريك   تشغيليةخسائر الشر

مليون دوالر  2,9بلغت تشغيلية  ارباحب بالمقارنة 2021العام الماىل  دوالر امريك  خالل  الف 910,1بلغت 

و خصوصا الرب  ع االول  2021التصدير خالل النصف االول من  مبيعات لضعفنتيجة ،  2019خالل  امريك  

وس كورونا  اتيجية للمجموعة الحتواء في 
، باالضافة لذلك  الذي تأثر بشدة من استمرار اغالق االسواق االسير



 

 لمعيار  2,1خسائر ائتمانية بقيمة  2021فقد تضمنت االرباح التشغيلية للعام الماىل 
ً
مليون دوالر تطبيقا

 . 47سبة المرصي رقم المحا

 القطاع الصناعي    

كة   السويشية للمالبس القطنية ش.م.م | بالدوالر االمريكالشر

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 5,9 4,7 5,3

 التشغيلية االرباح 0,82 0,38 0,77

 

 )بالمليون( السنةنتائج أعمال 

2019 2020 2021  

 المبيعات 18,0 13,9 15,7

 التشغيلية االرباح 1,6 0,1 0,86

 

  كة السجلت  خالل –مالبس الكاجوال للمجموعة لل الصناىع   ذراعال – ش.م.م السويشية للمالبس القطنيةشر

 مبيعات 2021الرب  ع الرابع من العام الماىل 
ن
مقارنة بالرب  ع الرابع من عام مليون دوالر امريك   5,9بلغت  صاف

كة خاللسجلت كما   . مليون دوالر امريك   5,3الذ سجل مبيعات بلغت  2019 ي  2021العام الماىل   الشر
ن
صاف

طلبات بدعم من  2019عام خالل امريك  مليون دوالر  15,7مليون دوالر امريك  مقارنة ب  18,0بلغت  مبيعات

.   Macy’s  و  Peerlessالعمالء   بالسوق االمريك 

 كة لرب  ع با مقارنةالف دوالر امريك   824,3بقيمة  تشغيلية ارباح 2021الرب  ع الرابع من عام  خالل حققت الشر

.  766,5 تشغيلية بقيمة الذي سجل ارباح 2019من عام  رابعال كةالف دوالر امريك   خالل و قد سجلت الشر

الف دوالر  864,9 بلغت تشغيلية مقارنة بارباحمريك  أدوالر  مليون1,6بلغت  ارباح تشغيلية 2021العام الماىل  

 خفض المرصوفات التشغيلية  2019عام امريك  خالل 
ى
كة خالل العام ف بدعم من زيادة المبيعات و جهود الشر

 و االدارية. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 القطاع الصناعي 

تس ش.م.م | بالدوالر االمريك كة كريستال فور ماكينك شي   ىىشر

 نتائج أعمال الرب  ع الرابع )بالمليون(

2019 2020 2021  

 المبيعات 1,4 0,96 2,22

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 0,15 (0,54) 0,07

 

 )بالمليون( سنةنتائج أعمال ال

2019 2020 2021  

 المبيعات 5,6 4,0 6,6

 التشغيلية )الخسائر(/ االرباح 0,35 (0,84) 0,2

  كة تس سجلت شر ي مبيعات  2021من عام  الرب  ع الرابع خالل ش.م.مكريستال فورماكينك شي 
ن
 1,4بلغت صاف

 مت 2019 رابعخالل الرب  ع المليون دوالر امريك   2,2 عات بلغتمبيب بالمقارنة مليون دوالر امريك  
 
اندالع ب أثرة

والذي ادي اىل  قيام العمالء بتقليل طلبيات التصدير تخوفا  2021خالل الرب  ع الرابع من العام  متحور اوميكرون
كلسجاخري كما  كىل  مرةرض حظر تجوال  ف من ي مبيعات 2021خالل العام الماىل   ةت الشر

ن
 5,6بلغت  صاف

 . 2019عام مليون دوالر أمريك  خالل  6,6مليون دوالر أمريك  مقارنة ب 

 كس والر امريك  مقارنة بالرب  ع الف د 150,1بلغت  رباح تشغيليةا 2021من عام  رابعالرب  ع ال خالل ةجلت الشر

.  74,5بلغت  ةالذي سجل ارباح تشغيلي 2019من  رابعال كة كما  الف دوالر امريك   ارباح تشغيليةحققت الشر

دوالر امريك   الف 196,2بلغت تشغيلية  ارباحب مقارنة 2021 العام الماىل  خالل دوالر امريك   الف 349,4بلغت 

 
ى
 اىل  قيام ة، هذا باالضافخالل السنةفض المرصوفات االدارية والتكاليف الصناعية خ نتيجة العام المقارنف

كة بتطبيق معيار المحاسبة المرصي رقم  الف دوالر امريك  تحت بند  81,1و الذى ادى القرار ما يقارب  47الشر

 . رد خسائر ائتمانية
 
 

 عن العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م. 

   كة العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م. ه   مجال صناعة وتجارة المالبس الجاهزةاستثمارات  شر
ى
كة .دولية رائدة ف مقرها مرص ومقيدة  الشر

  %15بالبورصة المرصية و تسيطر عىل  
ً
ية  تقريبا ى   المملكة المتحدة من خالل المجموعة النجلي 

ى
دمن سوق المالبس الرسمية ف  Baird) بي 

Group)   تعمل من خالل  
 اىل  منافذ بيع اونالين بالمملكة المتحدة.  ةباالضافمتجر  50والتر

  كة العرفة لالستثمارات واالستشارات   تعد من أكير متاجر التجزئة لمالبس الرجال بالسوق المحىل  تمتلك شر
العالمة التجارية "كونكريت" والتر

  قطاع التجزئة بشكل رأش  مع القطاع ال. الفاخرة ومالبس االطفال
ى
كة ف   تمتلكها تتكامل استثمارات الشر

صناىع  من خالل قاعدة من المصانع التر
ى المجموعات العالمية اتيجية مع كير

اكات االسير ق األوسط وافريقيا بالضافة اىل  بعض الشر
  منطقة مرص، الشر

ى
  تعد األضخم ف

كة والتر  . الشر
 لمزيد من االستفسارات: 

 برجاء االتصال بعالقات المستثمرين: 
 واالستشارات )العرفة القابضة(العرفة لالستثمارات 
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