شركة العرفه لالستثمارات و االستشارات ش.م.م

نتائج أعمال الربع االول من العام المالى 2023/2022
االربعاء  6يوليو 2022

شركة العرفة لالستثمارات و االستشارات ش.م.م (العرفة القابضة) المتخصصة في االستثمار في قطاعات تجزئة و تصنيع
المالبس الجاهزة و الغزل و النسيج تعلن عن نتائج اعمال الربع االول من العام المالى 2023/2022

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة المجمعة عن الربع االول من العام المالى  |2023/2022بالدوالر االمريكي
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون(



2022

2021

المبيعات

57,5

28,8

االرباح(/الخسائر) التشغيلية

3,2

()8,6

صافى االرباح(/الخسائر)

()5,4

()9,9

حققت مبيعات المجموعة خالل الربع االول من العام المالى  2022صافى مبيعات مجمعة بلغت  57,5مليون دوالر
امريكي لتضاعف حجم المبيعات مقارنة ب  28,8مليون دوالر امريكي خالل نفس الفترة للعام السابق  ،أتى ذلك تبعا ً
العادة فتح االسواق العالمية بشكل تام بعد انفراجة ازمة الكورونا و رفع قيود حظر التجمع و عودة اقامة جميع انواع
المناسبات ما دفع القبال العمالء على شراء مالبس العمل الرسمية و مالبس المناسبات مرة اخري بدالً من المالبس
المنزلية و الكاجول التى ذاع شراءها وقت االزمة .و كان ذلك محصلة زيادة جماعية فى صافى مبيعات جميع شركات
المجموعة الول مرة منذ بداية ازمة الكورونا ،حيث ارتفعت مبيعات ذراع التجزئة بكل من مصر و المملكة المتحدة
المتمثلة فى مبيعات كل من كونكريت و يوروميد بمصر و المجموعة االنجليزية بيرد بالممكلة المتحدة بنسبة %66.5
مقارنة بالربع االول من العام المالى  ، 2021بينما ارتفعت مبيعات الذراع الصناعي  2.3مرة و المتمثلة فى مبيعات
كل من مصانع البدلة بالعاشر من رمضان و مصانع البنطلون و القميص فى بني سويف بالنسبة للفترة المقارنة .كما
ادت جائحة الكورونا الى انخفاض حجم اعمال وتوقف بعض من الشركات المنافسة في اسواق التصدير العالمية مما
اتاح الفرصة لنمو حجم اعمال مصانع مجموعة العرفه بزيادة ملحوظة فى طلبيات التصدير فى الوقت الذى تعمل فيه
مصانع المجموعة باقصي طاقة انتاجية لها و تستهدف زيادة خطوط االنتاج الستيعاب زيادة الطلب.



سجلت المجموعة خالل الربع االول من العام المالى  2022ارباح تشغيلية بقيمة  3,2مليون دوالر امريكي بالمقارنة
بالربع االول من عام  2021الذى حقق خسائر تشغيلية بلغت  8,6مليون دوالر امريكي مدفوعا ً بنمو المبيعات من
مختلف عمالء المجموعة و فتح جميع االسواق و عودة اقامة االنشطة و المناسبات باالضافة التمام عمليات اعادة الهيكلة
بشركات المجموعة بينما تأثرت الفترة المقارنة بتجديد االجراءات االحترازية فى معظم دول السوق االوروبى و الممكلة
المتحدة.



سجلت المجموعة خالل الربع االول من العام المالي  2022صافى خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت  5,4مليون
دوالر امريكي مقارنة بصافى خسائر مجمعة بعد الضريبة بلغت  9,9مليون دوالر امريكي خالل نفس الفترة للعام
السابق نتيجة خسائر غير تشغيلية و غير متكررة ناتجة عن فروق تقييم ارصدة بالعملة المحلية بقيمة  9,5مليون دوالر
امريكي نتيجة انخفاض سعر صرف الجنيه المصري للدوالر االمريكي بتاريخ  21مارس  2022بمتوسط .%18



هذا وقد وضعت ادارة المجموعة خطة عمل لمواجهة التحديات التى يمر بها االقتصاد العالمى من استمرار الصراع
الروسى االوكرانى و ما الحقه من ضرر لالسواق وباالخص السوق االوروبى الذى يعتبر احد اهم االسواق االستراتيجية
للمجموعة حيث تصاعدت اسعار الطاقة و السلع و المواد غذائية بشكل استثنائي منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة و
هو ما زاد من تأجج التضخم بالمنطقة  ،االمر الذى قد ينعكس سلبا ً علي القوة الشرائية للعمالء بالسوق االوروبى و
ترشيد انفاقهم .هذا بجانب قرار البنك المركزي المصري الذي صدر فى فبراير من ذات العام بوقف التعامل بمستندات
التحصيل و استخدام اال عتمادات المستندية فى العمليات االستيرادية باستثناء مستلزمات االنتاج والمواد الخام و الذى
ادى لزيادة الضغط على العمليات االنتاجية للمجموعة.

ملخص نتائج اعمال الشركات

قطاع التجزئة
كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م | بالدوالر االمريكي
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون)



2022

2021

المبيعات

5,4

5,0

االرباح التشغيلية

0,558

0,580

حققت شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م المالكة لسلسلة متاجر  Concreteلمالبس الرجال الفاخرة و
مالبس االطفال بالسوق المصري خالل الربع االول من العام المالي  2022صافي مبيعات بلغت  5,4مليون
دوالر امريكي بزيادة بلغت  %8.2بالمقارنة بمبيعات  5,0مليون دوالر امريكي خالل الربع االول من عام
 .2021هذا و تستمر مجهودات الشركة في تطوير المنتجات الرجالي حيث قامت الشركة مؤخراً باطالق
نظارات شمسية بتصميم ايطالى و جودة عالية بسعر مناسب للمنافسة تدعيما ً لرؤية االدارة فى تحويل كونكريت
لمتجر شامل لجميع منتجات الموضة للرجال واالطفال ،هذا باالضافة للتوسع الجغرافي بفتح سوق جديد لشركة
كونكريت خارج مصر حيث قامت بفتح متاجر للشركة داخل دبنهامز فى كل من المملكة العربية السعودية و
الكويت و التواجد داخل بعض متاجر المجموعة االنجليزية بيرد بالمملكة المتحدة ،هذا وتعمل الشركة في الفترة
المقبلة علي فتح اسواق جديدة فى دول الخليج العربى و اوروبا .شهد الربع االول من العام المالي  2022نمو
ملحوظ في مبيعات مالبس االطفال انعكاسا للجهود المبذولة منذ نهاية العام الماضي في تحسين منتجات االطفال
و استمرار الحمالت الدعائية للتشكيلة الصيفية لمالبس االطفال .Imaginarium Little Concrete



حققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت  557,9الف دوالر امريكي خالل الربع االول من عام  2022مقارنة بالربع
االول من عام  2021الذى سجل ارباح تشغيلية بلغت  580,1الف دوالر امريكي  ،فعلى الرغم من نمو
المبيعات وانخفاض هامش التكاليف التشغيلية خالل الفترة بشكل ملحوظ اال ان زيادة هامش المصاريف البيعية
و العمومية قلصت من االرباح التشغيلية على اساس سنوي ،و يرجع ذلك لتطبيق الشركة لمعيار المحاسبة
المصري رقم  49و الذي ادى الى زيادة المصاريف االدارية و العمومية بما يقارب  199,0الف دوالر امريكي.

قطاع التجزئة
شركه يوروميد للتجارة والتسويق ش.م.م | بالدوالر األمريكي
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون)



2022

2021

المبيعات

1,5

1,3

االرباح(/الخسائر) التشغيلية

()0,131

()0,265

سجلت شركة يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م – والتي تمثل الذراع التجارى لمجموعة العرفه القابضة فى قطاع
المناقصات واسواق التجزئة المتوسطة – خالل الربع االول من عام  2022صافى مبيعات بلغت  1,5مليون دوالر
امريكي مقارنة بذات الفترة لعام  2021التي حققت  1,3مليون دوالر امريكي و ذلك بدعم من مبيعات الجملة
والزي الموحد لكبري الهيئات والشركات العاملة فى مصر.



حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت  131,1الف دوالر امريكي خالل الربع االول من عام  2022مقارنة بخسائر
تشغيلية بلغت  264,6الف دوالر امريكي خالل الربع االول لعام  . 2021و بالرغم من نمو المبيعات و انخفاض
نسبه التكاليف التشغيلية والمصروفات العمومية والبيع والتوزيع خالل الفترة نتيجة اتمام عملية التخارج من سلسلة
محالت  Brands Hub Co.اال ان الخسائر التشغيلية للفترة جاءت نتيجة لتطبيق معيار المحاسبة المصري رقم
 47الذى ادى لالعتراف بخسائر محاسبية بما يقارب  180,4الف دوالر امريكي.

قطاع التجزئة
المجموعة االنجليزية بيرد ( | )Bairdبالدوالر االمريكي
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون)



2022

2021

المبيعات

24,2

12,4

االرباح(/الخسائر) التشغيلية

0,243

()5,5

سجلت المجموعة اإلنجليزية بيرد خالل الربع االول لعام  2022صافي مبيعات بلغت  24,2مليون دوالر امريكي
بنمو ما يقارب ضعف مبيعات الربع االول لعام  2021الذى سجل  12,4مليون دوالر امريكي بتحسن ملحوظ في
كل من مبيعات التجزئة ومبيعات الجملة للمجموعة .هذا وتعمل الشركة حاليا على التوسع فى سلسلة العالمة
التجارية  Suit Directمن خالل زيادة عدد المتاجر بعد تعافى االسواق من ازمة الكورونا و عودة نشاط التجزئة
لجذب قاعدة جديدة من العمالء كاحدى العالمات التجارية المرموقة فى سوق المالبس الرسمية بالمملكة المتحدة
باالخص بعد تخارج كبري سالسل المتاجر الرائدة في المملكة المتحدة نظرا الفالسهم خالل ازمة الكورونا مثل
 Debenhamsو .House of Fraser



سجل الربع االول من عام  2022ارباح تشغيلية بقيمة  242,7ألف دوالر امريكي بدعم من نمو المبيعات بسبب
اعادة فتح االسواق واتمام عمليات اعادة هيكلة الشركة مقارنة بخسائر تشغيلية بقيمة  5,5مليون دوالر امريكي
خالل الربع االول من عام  ، 2021متأثرا ً باجراءات الغلق الكامل فى ذلك الوقت .والجدير بالذكر انها المرة االولى
التى تحقق فيها المجموعة االنجليزية بيرد ارباح تشغيلية خالل فترة الربع االول من العام على مدار عدة اعوام
ماضية منذ التصويت بخروج المملكة المتحدة من االتحاد االوروبي في .2016

القطاع الصناعي
مصانع البدلة بالعاشر من رمضان | بالدوالر األمريكي
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون)



2022

2021

المبيعات

19,6

4,6

االرباح(/الخسائر) التشغيلية

2,2

()0,31

سجلت مصانع البدلة فى العاشر من رمضان خالل الربع االول من العام  2022صافى مبيعات بلغت 19,6
مليون دوالر امريكي مقارنة بالربع االول من عام  2021الذي سجل  4,6مليون دوالر امريكي بعد اعادة فتح
االسواق العالمية بشكل تام بعد انفراجة ازمة الكورونا و رفع قيود حظر التجمع و عودة اقامة جميع انواع
المناسبات ما دفع القبال العمالء على شراء مالبس العمل الرسمية و مالبس المناسبات مرة اخري بدالً من
المالبس المنزلية و الكاجول .كما ادت جائحة الكورونا الى انخفاض حجم اعمال وتوقف بعض من الشركات
المنافسة في اسواق التصدير العالمية مما انعكس بشكل ايجابى على مبيعات مصانع البدلة بزيادة ملحوظة فى
طلبيات التصدير من عمالء الشركة من االسواق االوروبية و االمريكية و على راسهم العمالء Brooks
 Brothersو  Massimo Duttiو .Peerless



سجل الربع االول لعام  2022ارباح تشغيلية بقيمة  2,2مليون دوالر امريكي مقارنة بالربع االول لعام 2021
الذي سجل خسائر تشغيلية بقيمة  306,3الف دوالر امريكي  ،بعد اتمام اعادة الهيكلة و التحول للتركيز على
العمالء االكثر استدامة من حيث الربحية و عدد الطلبات باالضافة الي رد خسائر محاسبية ب  116,7الف
دوالر امريكي نظرا ً لتطبيق المعيار المحاسبي رقم .47

القطاع الصناعي
مصنع البنطلون بمدينة بني سويف | بالدوالر االمريكى
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون)



2022

2021

المبيعات

7,1

4,5

االرباح التشغيلية

0,763

0,508

سجل مصنع البنطلون للمجموعة خالل الربع االول من العام المالى  2022صافى مبيعات بلغت  7,1مليون
دوالر امريكي مقارنة بالربع االول من عام المالي  2021الذي سجل  4,5مليون دوالر امريكي بنمو فى طلبيات
التصدير نتيجة اعادة فتح االسواق بشكل كامل حيث اعتمد المصنع بشكل اساسي علي استهداف العمالء االكثر
ربحية و استدامة من حيث عدد الطلبيات مثل العمالء  Peerlessو  Macy’sمع العمل على رفع جودة المصنع
على التوازى.



حقق المصنع خالل الربع االول من عام  2022ارباح تشغيلية بقيمة  763,1الف دوالر امريكي مقارنة بالربع
االول من عام  2021الذي سجل ارباح تشغيلية بقيمة  507,6الف دوالر امريكي بدعم من نمو المبيعات بشكل
ملحوظ.

القطاع الصناعي

مصنع القميص بمدينة بنى سويف | بالدوالر االمريكىى
نتائج أعمال الربع االول (بالمليون)





2022

2021

المبيعات

2,7

1,3

االرباح التشغيلية

0,416

0,040

سجل مصنع القميص بمدينة بني سويف خالل الربع االول من عام  2022صافي مبيعات بلغت  2,7دوالر
امريكي بالمقارنة بمبيعات بلغت  1,3مليون دوالر امريكي خالل الربع االول من العام المالي  2021بنمو بلغ
 1,4مرة على اثر ارتفاع مبيعات التصدير لتسجل  %92من اجمالى المبيعات بنمو قوى فى طلبات العمالء من
السوق االوروبى و السوق االمريكي فى حين سجلت مبيعات التصدير  %69من اجمالى المبيعات خالل الربع
االول من عام .2021
تضاعفت االرباح التشغيلية للمصنع خالل الربع االول من عام  2022اكثر من مرة لتسجل  416,2الف دوالر
امريكي بالمقارنة ب  40,0الف دوالر امريكي خالل نفس الفترة من العام السابق .جاء ذلك انعكاسا للنمو القوى
فى مبيعات التصدير ما ادى الى زيادة مستحقات دعم الصادرات وانخفاض نسبة التكاليف والمصروفات الصناعية
للمبيعات خالل الفترة.

عن العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م.
 العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م .هي شركة استثمارات دولية رائدة في مجال صناعة وتجارة المالبس الجاهزة .الشركة مقرها مصر ومقيدة
بالبورصة المصرية و تسيطر علي  %15تقريبا ً من سوق المالبس الرسمية في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية بيرد (Baird
) Groupوالتي تعمل من خالل عدد كبير من المتاجر باالضافة الي منافذ بيع اونالين بالمملكة المتحدة.
 تمتلك شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات بالسوق المحلي العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر متاجر التجزئة لمالبس الرجال
الفاخرة ومالبس االطفال .تتكامل استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي مع القطاع الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها
الشركة والتي تعد األضخم في منطقة مصر ،الشرق األوسط وافريقيا باإلضافة الي بعض الشراكات االستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية.
لمزيد من االستفسارات:
برجاء االتصال بعالقات المستثمرين:
العرفة لالستثمارات واالستشارات (العرفة القابضة)
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر شارع  15بجوار سور المنطقة الشمالي
تليفون+)02( 22731093 /95 /98 :
Email: investorrelations@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com

