العرفه لالستثمارات و االستشارات ش.م.م.

نتائج اعمال العام الماىل 0202/0202
 20يونيو 0202

رشكة العرفة لالستثمارات و االستشارات ش.م.م (العرفة القابضة) المتخصصة يف االستثمار يف قطاعات تجزئة و
الماىل 0202/0202
تصنيع المالبس الجاهزة و الغزل و النسيج تعلن عن نتائج اعمال العام
ي
االمريك
ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة المجمعه عن اعمال العام الماىل  | 0202/0202بالدوالر
ي

 22671مليون

 0072مليون

ى
صاف المبيعات
ي

مجمل الرب ح

انخفاض سنوي 48.1%

انخفاض سنوي 4,56%

 0,4مليون
األرباح التشغيلية
انخفاض سنوي 9952%

 6,4مليون

ى
صاف خسائر السنة
ي
تراجع سنوي  856مره

مريك
ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة المجمعه عن الرب ع الرابع من العام
ي
الماىل | 0202/0202بالدوالر اال ي

 30,9مليون

 474مليون

ى
صاف المبيعات
ي

مجمل الرب ح

انخفاض رب ع سنوي ,054 %

انخفاض رب ع سنوي 1,58 %

 076مليون

 079مليون

الخسائر التشغيلية
تراجع رب ع سنوي  854مره

ى
صاف خسائر الفبة
ي
تراجع رب ع سنوي  051مره



المال  0,08/0,0,بلغت  88451مليون دوالر
صاف مبيعات مجمعة خالل العام
سجلت العرفة القابضة
ي
ي
المال .0,0,/0,82
امريك خالل العام
امريك مقارنة ب  00652مليون دوالر
ي
ي
ي



الت يمر بها العالم اجمع منذ اندالع جائحة
تراجعت المبيعات خالل العام باستمرار الظروف االستثنائية ي
ى
نوفمب من
المال , 0,0,و كذلك اندالع الموجة الثانية للجائحة ف شهر
الكورونا منذ الرب ع االول من العام
ر
ي
الصناع لمجموعة العرفة القابضة
ذات العام  ،وما ترتب عليه من توقف النشاط التصديري للقطاع
ي
ر
والمتمثل ىف مبيعات كل من ر
(الشكه السويشية للمالبس الجاهزة ش.م.م  ،شكة ايجيبت تيلورنج للمالبس
ي
ر
ر
.
.
.
.
.
.
شبتس ش م م والشكه السويشيه للمالبس القطنيه ش م م)
الجاهزة ش م م  ،شكه كريستال فور ماكينج ر
ى
لقواني االفالس لحمايتهم
كثب من عمالء المجموعة بإعالن إفالسهم و لجوئهم
بشكل تام لعدة اشهر وقيام ر
ر
رى
الدائني مثل . Brooks Brothers, Menswear house
من



ى
كما تأثرت المبيعات المجمعة بباجع مبيعات قطاع التجزئة يف كل من مرص والمملكه المتحده نتيجه فرض
ى
الجزئ يف مرص واغالق الموالت التجاريه لعده اشهر مما انعكس بشكل
االجراءات االحبازيه وحظر التجوال
ي
ى
المحل المتمثل يف كل من ( رشكه كونكريت للمالبس الجاهزه ش.م.م
عل مبيعات قطاع التجزئه
ي
سلت ي
ري
ى
ر
.
.
.
والت انخفضت
وشكه يوروميد للتجارة والتسويق ش م م) كما تأثرت مبيعات المجموعة
ر
االنجلبية رببد ي
ى
كثب من الدول االوروبية
مبيعاتها بنسبة  %4,50عن العام
الماض و ذلك لما شهدته المملكة المتحدة و ر
ى
الغب ضوريه اغالق تام لعدة مرات
من انتشار للجائحة و فرض حظر التجوال و غلق المحالت التجارية ر
ى
خالل العام و كذلك اندالع الموجة الثانية ف الرب ع الرابع من عام  ، 0,0,كما تم منع جميع التجمعات
كبي سالسل المتاجر العاملة
عل نتائج ر
واالحتفاالت باالضافه ي
ال اغالق اماكن العمل  ،مما انعكس سلبا ي
ى
الشهب بالمملكه المتحده
يف المملكة المتحدة وأدت العالن إفالس البعض .حيث اعلن عمالق التجزئه
ر
رى
ر
المال  0,0,عن
االخب من العام
االنجلبيه رببد دبنهامز خالل الرب ع
اتيي للمجموعه
ر
والشيك االسب ر ي
ي
رى
الواف من االفالس
الموظفي و ذلك بعد فشل عملية الصلح
افالسه و اغالق جميع المتاجر و تشي ح االف
ي
الت قامت بها ر
رى
يسم . administration
الدائني خالل مايو  0,0,و الذي
الشكة العادة هيكلة ارصدة
ي
ي
كما اعلنت مجموعة اركيديا المالكه للمتاجر "توب شوب" ،و"توبمان" ،و"ميس سيلفريدج" ،و"بورتون"،
و"دوروئ ربب ى ى
االخب من العام .0,0,
كب" ،و"إيفانز" بالمملكه المتحدة عن افالسها ايضا خالل الرب ع
ر
ي



امريك و
صاف خسائر مجمعة بعد احتساب الضيبة بلغت  456مليون دوالر
سجلت العرفة القابضة
ي
ي
ى
ى
بصاف ارباح بعد احتساب الرصيبة
المال  2020/2021مقارنة
هامش خسارة قدره  %5.5خالل العام
ي
ي
المال 0,0,/0,82
امريك و هامش رب ح قدره  %4.1خالل العام
بلغت  8,50مليون دوالر
ي
ي



هذا والجدير بالذكر بأن مجموعه العرفه القابضه تعمل منذ اندالع ازمه الكورونا وتوقف النشاط التصديري
عل
عل ادارة االزمة بشكل مكثف من خالل تنفيذ خطة كاملة لبشيد النفقات تهدف للحفاظ ي
والتجزئة ي
الكثب
ثبات السيولة النقدية بالمجموعة واستعادة حجم المبيعات السيما بعد انتهاء ازمة الكورونا وحدوث ر
ى
ى
ال اعاده هيكلة
من الت ر
غبات يف اسواق التجزئة بشكل عام يف ظل التوقف التام لعد اشهر  ،هذا باالضافه ي
كبب باالزمه لزياده قدرة المجموعة التنافسية.
الت تأثرت بشكل ر
المصانع ي

ملخص نتائج اعمال ال رشكات
قطاع التجزئة
مريك
كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م |بالدوالر اال ي

 29,0مليون

 178مليون

ى
صاف المبيعات
ي

األرباح التشغيلية

إنخفاض سنوي 8,.1%

نمو سنوي  85,مره



سجلت رشكة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م المالكة لسلسلة متاجر  Concreteلمالبس الرجال الفاخرة
صاف مبيعات بلغت  825,مليون دوالر أمريك
المال 0,0,
و مالبس االطفال بالسوق المرصي خالل العام
ي
ي
المال السابق  0,82متأثرة باالنخفاض
بإنخفاض قدره  %8,51مقارنة ب  0054مليون دوالر امريك خالل العام
ي
كثب من الموالت باالغالق التام وتقليل
الحاد الناتج عن ازمة رفبوس كورونا بسبب فرض حظر التجوال و قيام ر
ساعات العمل بالمحالت التجارية وفقا للجراءات االحبازية المتبعة للحد من انتشار رفبوس كورونا المستجد.
كما تأثرت المبيعات بباجع القوة ر
كثب من العمالء بسبب زيادة المخاوف من التسوق الفعلي في
الشائية لدي ر
المتاجر بسبب الفيروس باإلضافة الي توجيه اإلنفاق للمستلزمات االساسية تخوفا من استمرار الجائحة وتراجع
االوضاع االقتصادية.



المال  0,08ان تستعيد رشكه كونكريت المبيعات المفقوده انعكاسا للجهود
هذا ومن المتوقع خالل العام
ي
ى
المبذوله منذ اعوام لتطوير منتجات ر
الشكه وزياده االستثمار يف المالبس الكاجوال ومالبس االطفال ومنصه
ى
ى
ر
ال التوسع يف االكسسوارات والمنتجات الجلديه حيث يشهد
التسوق االلكب ي
وئ الخاص بالشكه هذا باالضافه ي
ى
ى
وئ.
كبب يف اسواق التجزئه والتوجه بشكل ر
تغب ر
العالم حاليا ر
اكب للمالبس الكاجوال والتسوق االلكب ي



حققت ر
امريك خالل عام  0,0,مقارنة ب  959مليون دوالر
الشكة أرباح تشغيلية بلغت  15,مليون دوالر
ي
امريك خالل عام  0,82عل الرغم من انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ خالل السنة ،نتيجة نجاح ر
الشكة
ي
ي
بتنفيذ خطة شاملة لتخفيض المرصوفات التشغيلية واالدارية مثل ايجارات المحال التجاريه ،االجور والمرتبات
عل األرباح التشغيلية للرب ع الثالث و الرابع من
والت انعكست نتائجها االيجابية ي
منذ اندالع جائحة الكورونا ي
ى
ر
ر
عل الرغم من تراجع المبيعات
عل السيوله النقديه للشكه ي
العام  .0,0,كما نجحت اداره الشكه يف المحافظه ي
كثب من المصاريف الثابته خالل فبه الحظر وتوقف العمل بالمحالت التجاريه من خالل بيع بعض
وتكبد ر
ر
ر
عب متكرره)
عل االرباح التشغيله للشكه خالل العام ( ارباح ر
األصول الثابتة ال ر
والت انعكست ي
غب مستغله بالشكة ي
قطاع التجزئة
ر
مريك
شكه يوروميد للتجارة والتسويق ش.م.م|بالدوالر ال ي

 072مليون

 278مليون

ى
صاف المبيعات
ي

الخسائر التشغيلية

نمو سنوي ,952%

تراجع سنوي  ,54مره



سجلت رشكة يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م المالكة لسلسلة متاجر  Brandshub.coبالسوق المرصي –
ى
والت تمثل الذراع التجارى لمجموعة العرفه القابضة ف قطاع المناقصات واسواق التجزئه المنخفضه – خالل
ي
مريك بزيادة قدرها  %,952مقارنة ب  654مليون
المال 0,0,
العام
ي
ي
صاف مبيعات بلغت  158مليون دوالر أ ي
فعل الرغم من اندالع ازمه الكورونا خالل العام وفرض حظر
المال السابق .0,82
دوالر أمريك عن العام
ي
ي
ى
ر
الجزئ لعده اشهر اال ان الشكه نجحت يف زياده حجم البيع خالل العام بنسبه  . %6650هذا باالضافه
التجوال
ي
ى
ى
ر
ال الجهد المبذول من قطاع المناقصات بالشكه والبامهم الشديد بتسليم مبيعات المناقصات يف موعدها
ي
ى
الت اتخذت لمواجهته.
ازية
االحب
اءات
ر
ج
ال
و
كورونا
وس
فب
نتشار
إ
ظل
ف
العام
خالل
ر
ي



ر
المال  0,0,مقارنة بأرباح تشغيلية
مريك خالل العام
ي
حققت الشكة خسائر تشغيلية بلغت  ,6051ألف دوالر أ ي
امريك خالل العام المال السابق 0,82و ذلك بسبب اللجوء ال نسبة خصم عالية
بلغت  88150ألف دوالر
ي
ى
ر
عل المبيعات بهدف زياده السيولة النقدية للشكة يف ظل ازمه الكورونا.
ي
قطاع التجزئة
مريك
المجموعة
ر
االنجليية ربيد ) |)Bairdبالدوالر اال ي

 4271مليون

 870مليون

ى
صاف المبيعات
ي

األرباح التشغيلية

انخفاض سنوي 4,50%

نمو سنوي  654مره



سجلت المجموعة ال ر ى
أمريك
صاف مبيعات بلغت  6851مليون دوالر
المال 0,0,
نجلبية رببد خالل العام
ي
ي
ي
المال السابق  .شهدت اسواق
مريك خالل العام
ي
بإنخفاض قدره  %65,2مقارنه ب  88252مليون دوالر أ ي
ى
التجزئه بالمملكه المتحده عام غايه يف الصعوبه من قيام الدوله بفرض حظر التجوال الكامل لعده مرات خالل
غب ى
الرصورية  ،كما تم منع جميع التجمعات واالحتفاالت
العام وما صاحبه من اغالق تام لجميع محالت التجزئه ر
ى
كبي سالسل المتاجر العاملة يف المملكة المتحدة
عل نتائج ر
باالضافه ي
ال اغالق اماكن العمل  ،مما انعكس سلبا ي
ر
اتيي
وأدت العالن إفالس البعض  .حيث اعلن عمالق التجزئه
ر
الشهب بالمملكه المتحده والشيك االسب ر ي
رى
عل الوفاء
االخب من العام
االنجلبيه رببد "دبنهامز" خالل الرب ع
للمجموعه
ر
ي
المال  0,0,عدم قدرته النهائية ي
ى
ى
ى
الموظفي و ذلك بعد فشل عملية الصلح
لدائني و إغالق متاجره بالمملكة المتحدة و تشي ح االف
بالباماته ل
ر
ر
الواف من االفالس الت قامت بها ر
رى
يسم
الدائني خالل مايو  2020و الذي
الشكة لعادة هيكلة أرصدة
ي
ي
ي
 .administrationكما اعلنت سلسلة متاجر اركيديا المالكه للمتاجر توب شوب" ،و"توبمان" ،و"ميس
سيلفريدج" ،و"بورتون" ،و"دوروئ ربب ى ى
المال.
االخب من العام
كب" ،و"إيفانز" افالسها ايضا خالل الرب ع
ر
ي
ي



رى
االنجلبيه رببد بما شهدته اسواق التجزئه بالمملكه المتحده وباالخص افالس
وعل الرغم من تأثر المجموعه
هذا ي
رى
دبنهامز  ،اال ان اداره ر
رى
رى
السابقي منذ تراجع اداء
العامي
االنجلبيه قد وضعت خطه الدارة االزمه خالل
الشكه
ى
كبب .و تضمنت خطه العمل
دبنهامز مما ساهم يف تقليل حجم خسائر مجموعة رببد من افالس دبنهامز بشكل ر
ى
عل االستثمار يف التسوق االلكبو ى يئ
كثب من المتاجر الخاشه لدبنهامز و االعتماد بشكل ر
التخارج من ر
اكب ي
عل تخفيض االيجارات للمحال التجارية .
والتفاوض ي



مريك خالل العام المال  0,0,مقارنة ب 85,
حققت مجموعة رببد أرباح تشغيلية بلغت  ,51مليون دوالر أ ي
عل الرغم من االنخفاض العام للمبيعات بشكل ملحوظ
مريك خالل العام المال السابق  0,82ي
مليون دوالر أ ي
غب متكررة ناتجة عن تنفيذ ادارة مجموعة رببد السباتيجية هدفت العادة
خالل السنة ،و ذلك نتيجة أرباح ر

هيكلة موارد ر
الشكة اثناء جائحة الكورونا و ذلك عل الصعيد التجارى من خالل التخارج من دبنهامز ،و عل
ؤسس من خالل اتمام عملية تعرف بال  Corporate Voluntary Agreement – CVAو ىه
الصعيد الم
ي
عملية إعاده هيكله و الت بمقتضاها قامت مجموعة رببد باتمام اتفاق مع اصحاب المصالح المشبكة لديها
رى
الدائني اختياريا و ذلك
بوضع خطة للحد من المخاطر و حماية االعمال و الت نتج عنها اعادة هيكلة ارصدة
الدائني – اكب من  – %1,عل اتمام العملية و اهمهم هيئة ى
رى
الرصائب و الجمارك الملكية و
بعد موافقة اغلبية
ر
ى
العاملي .و ذلك تحت اشاف مستشار مال مستقل العادة الهيكلة وقد وقع االختيار عل
البنوك و الموردين و
ر
ى
كبب من اعباء الديون
مكتب  KPMGف الممكلة المتحدة.هذا و من اهم مكاسب ال CVAكان تخفيف جزء ر
الت تحملتها ر
رى
الدائني ،و اعادة هيكلة المحال التجاريه
الشكة خالل الجائحة مع الحفاظ عل العالقات مع
ر
للشكة من خالل التخارج من المحال الخاشة و الحصول عل رشوط تعاقديه افضل لاليجارات المتبقية،
ال التخلص من تكاليف العمالة الزائدة حيث تحملت حكومة الممكلة المتحدة تلك التكاليف مما ادى
باالضافه ي
ى
كبب من مرصوفات التشغيل مقارنة بالعام الماض.
ال تخفيض جزء ر
الصناع
القطاع
ي
ر
مريك
الشكة السويشية للمالبس الجاهزة ش.م.م|بالدوالر ال ي

 8079مليون

 470مليون

ى
صاف المبيعات
ي

الخسائر التشغيلية

انخفاض سنوي ,,.4%

تراجع سنوي  056مره



صاف مبيعات بلغت  ,052مليون
المال 0,0,
سجلت ال رشكة السويشية للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل العام
ي
ي
المال السابق 2019
امريك عن العام
أمريك بإنخفاض قدره  %,,54مقارنة ب  88256مليون دوالر
دوالر
ي
ي
ي
متأثرة بالتوقف التام للمبيعات التصديرية ر
كثب من
للشكه الناتج عن أزمة رفبوس كورونا بسبب إستمرار فرض ر
الفبوس منذ مارس  0,0,و مجددا بعد اندالع الموجة الثانية
البالد القيود والجراءات إحبازية للحد من انتشار ر
ى
ى
والسب والعمل من
عل رشاء المالبس الرسمية نظرا لفرض قيود الحركة
نوفمب
يف
ر
ر
الماض وعدم إقبال العمالء ي
ي
ى
رى
لقواني الفالس
كثب من العمالء ولجوء البعض االخر
المنازل يف معظم دول العالم مما أدي إ يل تدهور نتائج ر
رى
الدائني مثل  Menswear house, Brooks Brothersو  Bagirو قيام البعض االخر بإغالق
للحماية من
كثب من المتاجر مثل .Zara
ر



هذا وتقوم ر
الشكه السويشيه لللمالبس الجاهزه ش.م.م منذ بدايه عام  0,08باعاده هيكله شامله لجميع
ى
كثب من
االدارات الستعاده قدرتها التنافسيه يف الصادرات وتكوين قاعده جديده من العمالء السيما بعد اعالن ر
عمالء ر
الشكه افالسهم.



ر
مريك خالل العام المال  0,0,مقارنة بأرباح تشغيلية
حققت الشكة خسائر تشغيلية بلغت  650مليون دوالر أ ي
مريك خالل العام المال السابق  0,82بسبب االنخفاض العام للمبيعات بشكل ملحوظ
بلغت  95,مليون دوالر أ ي
وإغالق المصنع بشكل تام لعدة أشهر و تكبد ر
الشكة المصاريف االدارية و العمومية الثابتة خالل فبة التوقف
دون انتاج.

الصناع
القطاع
ي
ر
مريك
شكة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة |بالدوالر ال ي

 0074مليون

 470مليون

ى
صاف المبيعات
ي

الخسائر التشغيلية

انخفاض سنوي %615,

تراجع سنوي  ,59مره



صاف مبيعات بلغت 0156
المال 0,0,
سجلت رشكة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل العام
ي
ي
المال السابق
مريك خالل العام
ي
مليون دوالر أمريك بانخفاض قدره  %615,مقارنة ب  ,851مليون دوالر أ ي
ى
 0,82متأثرا بالنخفاض الحاد يف المبيعات التصديرية –  %,1انخفاض عن العام السابق – خاصة للعمالء
 Massimo Duttiو  Menswear houseو  Peerlessو قيام بعض العمالء بإلغاء الطلبيات الخاصة بهم
بسبب إغالق األسواق العالمية و فرض حظر التجوال لعدة أشهر للحد من انتشار رفبوس كورونا.



هذا ومن المتوقع استعاده حجم المبيعات ر
كثب من الدول خالل
للشكه خالل العام
المال  0,08السيما مع قيام ر
ي
الرب ع ى
كثب من االجراءات االحبازيه مع توفر اللقاحات
السب والعمل ورفع ر
الثائ من العام  0,08بتخفيف قيود ر
ي
لفبوس كورونا ،والذي من المتوقع ان ينعكس بشكل ايجائ عل اسواق التجزئه مما يشجع عمالء ر
الشكه بوضع
ر
ري ي
طلبيات جديده.



ر
مريك لعام  0,0,مقارنة بارباح تشغيلية بلغت858
حققت الشكة خسائر تشغيلية بلغت  651مليون دوالر أ ي
مليون دوالر أمريك لعام  0,82بسبب إنخفاض المبيعات و تكبد ر
كثب من المصاريف الدارية الثابتة
الشكة ال ر
ي
خالل فبة توقف المصانع.
الصناع
القطاع
ي
ر
مريك
الشكة السويشية للمالبس القطنية ش.م.م | بالدوالر ال ي

 2,79مليون

 9670ألف

ى
صاف المبيعات
ي

االرباح التشغيلية

إنخفاض سنوي 11.9%

إنخفاض سنوي88.9%



صاف مبيعات بلغت  8952مليون
المال 0,0,
سجلت ال رشكة السويشية للمالبس القطنية ش.م.م خالل لعام
ي
ي
المال السابق  0,82متأثرا
مريك عن العام
ي
مريك بانخفاض قدره  %8859مقارنة ب  8,51مليون دوالر أ ي
دوالر أ ي
ى
باالنخفاض الحاد يف المبيعات التصديرية باالخص للعميل  MACY'Sنتيجة االغالق التام لالسواق و فرض
حظر التجوال للحد من إنتشار رفبوس كورونا.



ر
مريك لعام  0,0,مقارنة بأرباح بلغت  14652ألف دوالر
حققت الشكة ارباح تشغيلية بلغت  2450ألف دوالر أ ي
عل إثر جائحة
مريك لعام  0,82بسبب االنخفاض العام للمبيعات نتيجة توقف ر
كثب من األسواق العالمية ي
أ ي
ر
رفبوس كورونا وتكبد الشكة الك رثب من المصاريف الدارية الثابتة دون انتاج .



الشكه السويشية للمالبس القطنية ش.م.م من ر
هذا وتعد ر
الشكات االقل ىضرا من جائحه الكورونا بالمجموعه
ر
كبب وباالخص
والت لم تتأثر مبيعاتها من الجائحه بشكل ر
عل تصدير المالبس الكاجوال ي
نظرا الن الشكه تعمل ي
ى
للعميل  Walmartالذي استمر يف التشغيل خالل العام دون توقف.

الصناع
القطاع
ي
مريك
كريستال فورماكينك ر
شيتس ش.م.م |بالدوالر ال ي

 472مليون

 271مليون

ى
صاف المبيعات
ي

الخسائر التشغيلية

إنخفاض سنوي 91.2%

تراجع سنوي  ,59مره



صاف مبيعات بلغت  65,مليون
المال 0,0,
شبتس ش.م.م خالل العام
سجلت رشكة كريستال فورماكينك ر
ي
ي
مريك خالل عام  0,82متأثرة باالنخفاض
مريك بانخفاض قدره  %9152مقارنة ب  45,مليون دوالر أ ي
دوالر أ ي
ى
االمريك.
نجلبي والسوق
الحاد للمبيعات الناتج عن أزمة رفبوس كورونا باألخص من السوق ال ر
ي



كما حققت ر
امريك خالل عام  0,0,مقارنة بأرباح تشغيلية
الشكة خسائر تشغيلية بلغت  19451الف دوالر
ي
كثب من
بلغت  82450ألف دوالر امريك خالل العام السابق  0,82بسبب انخفاض المبيعات نتيجة توقف ر
االسواق العالمية عل اثر جائحة الكورونا مما ادي ال إنخفاض االرباح التشغيلية ر
للشكة خالل السنة مع تكبد
ي
ي
ر
الشكة للمصاريف االدارية الثابتة.

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  535متجر في
المملكة 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 الشمال
تليفون0)75( 55031783 /85 /89 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com

