العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

نتائج أعمال التسعة أشهر االولي من العام المالي 0201/0202

 21ديسمبر 0202

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 التسعة أشهر االولي من العام المالي 0202/0202

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة عن التسعة أشهر االولي  | 0202/0202بالدوالر االمريكي

 9,24مليون

 0022مليون

صافي المبيعات

مجمل الرب ح

انخفاض سنوي 46.3%

انخفاض سنوي 59.9 %

 3,0مليون

 1,5مليون

األرباح التشغيلية

صافي أرباح الفترة

انخفاض سنوي 0.1%

انخفاض سنوي 86.3%

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة عن الرب ع الثالث من العام المالي | 0202/0202بالدوالر االمريكي

 30,1مليون

 429مليون

صافي المبيعات

مجمل الرب ح

انخفاض رب ع سنوي 5,.8 %

انخفاض رب ع سنوي 52.8 %

 202,مليون

 2020مليون

األرباح التشغيلية

صافي أرباح الفترة

نمو رب ع سنوي 4.4X

نمو رب ع سنوي 0.1 x



سجلت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل التسعة أشهر األولي من العام المالي  0202بلغت
 85,9مليون دوالر امريكي مقارنة ب  9,151مليون دوالر امريكي خالل التسعة أشهر االولي من العام
المالي .0291



تراجعت المبيعات خالل الفترة باستمرار الظروف االستثنائية التي يمر بها العالم اجمع منذ اندالع جائحة
الكورونا في الرب ع االول من العام المالي  0202وما ترتب عليه من توقف النشاط التصديري لمجموعة
العرفة القابضة بشكل تام لعدة اشهر وقيام كثير من عمالء المجموعة بإعالن فالسهم و لجوئهم لقوانين
االفالس لحمايتهم من الدائنين مثل . Brooks Brothers, Menswear house



كما تأثرت المبيعات المجمعه بتراجع مبيعات نشاط التجزئة بكل من مصر والمملكة المتحدة نتيجة غلق
االسواق بالكامل وفرض حظر التجوال لعدة اشهر وتراجع القوة الشرائية لدي كثير من العمالء باالاضافة
الندالع الموجة الثانية من جائحة كورونا في نوفمبر المااضي  5و قيام كثير من البالد االوروبية و المملكة
المتحدة بفرض االجراءات االحترازية و حظر التجوال مما ادي الي اغالق االسواق و متاجر التجزئة مرة
اخري مما كان له تأثير سلبي علي كبري سالسل المتاجر العامله حيث اعلن عمالق التجزئه مجموعة
دبنهامز – الشريك االستراتيجي للمجموعة االنجليزية بيرد – عن اغالق جميع فروعه بالمملكة المتحدة و
تسري ح االف الموظفين و ذلك بعد فشل عملية الصلح الواقي من االفالس التي قامت بها الشركة العادة
هيكلة ارصدة الدائنين خالل مايو المااضي و الذي يسمي  .administrationكما اعلنت مجموعه اركيديا
المالكه للمتاجر "توب شوب" ،و"توبمان" ،و"ميس سيلفريدج" ،و"بورتون" ،و"دوروثي بيركنز"،
و" يفانز" بالمملكه المتحده عن افالسها منذ ايام.



سجلت العرفة القابضة صافي ارباح مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت  1,5مليون دوالر امريكي و
هامش رب ح قدره  %9.1خالل التسعة اشهر االولي من العام المالي  0202مقارنة بصافي ارباح بعد احتساب
الضريبة بلغت  9258مليون دوالر امريكي و هامش رب ح قدره  %6.8خالل التسعة اشهر االولي من العام
المالي  .0291هذا ويرجي العلم ان المجموعة االنجليزية بيرد قد اتمت خالل الرب ع الثالث من العام المالي
 0202عملية عادة الهيكلة للحد من المخاطر وحماية االعمال من خالل تمام ما يسمى ب Corporate
، (CVA) Agreement Voluntaryحيث اتمت الشركة االتفاق مع كل اصحاب المصالح المشتركة
للوصول للواضع األفضل للعمل في المستقبل متضمنة تسوية المستحقات السابقة و طرق العمل
المستقبلية والذي انعكست نتائجه االيجابية علي نتائج اعمال المجموعة خالل الرب ع الثالث من العام
المالي 0202



ه ذا وتفتخر مجموع ة العرف ه بق درات فريق عمله ا في التع ام ل مع ازم ة الكورون ا في ظ ل غلق االس واق
وانخف اض المبيع ات بحوالي  %,2ويرجع ذلك لقيام المجموعه بتنفيذ خطه محكمه لخفض التكاليف و
المص روفات باالاض افة الي التدفقات النقديه المس تقره للمجموعه خالل االعوام الس ابقة مما س اعد علي
وفاء الشركة بالتزامتها دون المساس بها .



هذا و يجب التنبيه و االش ارة الى أن االثار الس لبية لجائحة الكورونا لم تنتهى بعد حيث ان الموجة الثانية
ق د ب دات فى نوفمبر  0202اي خالل الرب ع الرابع من الع ام  0202و من المتوقع ان ه لن ت أتى الثم ار
االيجابيه للقاح الجديد ال خالل الرب ع الثانى من العام  0209هذا على أفضل الظروف.
ملخص نتائج اعمال الشركات
قطاع التجزئة
كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م |بالدوالر االمريكي

 2029مليون

 920مليون

صافي المبيعات

األرباح التشغيلية

نخفاض سنوي 91.0%

نمو سنوي 11.5%



سجلت شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل التسعة اشهر األولي من العام المالي  0202صافي
مبيعات بلغت  9058مليون دوالر أمريكى بإنخفاض قدره  %9150مقارنة ب  15,8مليون دوالر امريكى خالل
نفس الفترة من العام المالي السابق متأثرة باالنخفاض الحاد الناتج عن ازمة فيروس كورونا بسبب فرض حظر
التجوال و قيام كثير من الموالت باالغالق التام و تقليل ساعات العمل بالمحالت التجارية وفقا للجراءات
االحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .كما تأثرت المبيعات بتراجع القوة الشرائية لدي
كثير من العمالء بسبب زيادة المخاوف من التسوق الفعلي في المتاجر بسبب الفيروس باإلضافة الي توجيه اإلنفاق
للمستلزمات االساسية تخوفا من استمرار الجائحة وتراجع االوضاع االقتصادية.



حققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت  550مليون دوالر امريكي علي الرغم من انخفاض المبيعات بشكل ملحوظ
خالل تلك الفترة ،نتيجة نجاح الشركة بتنفيذ خطة شاملة لتخفيض المصروفات التشغيلية واالدارية منذ اندالع
جائحة الكورونا والتي انعكست نتائجها االيجابية علي األرباح التشغيلية للرب ع الثالث من العام  ،0202هذا
باالاضافة الي ارباح غير متكررة ناتجة عن بيع بعض األصول الثابتة غير مستخدمة بالشركة تم بيعها خالل الرب ع
األول .0202

قطاع التجزئة
شركه يوروميد للتجارة والتسويق ش.م.م|بالدوالر المريكي

 ,27مليون

 229مليون

صافي المبيعات

الخسائر التشغيلية

نمو سنوي 62.,%

نمو سنوي 9.8x



سجلت شركة يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م خالل التسعة اشهر األولي من العام المالي  0202صافي
مبيعات بلغت  ,51مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها  %625,مقارنة ب  35,مليون دوالر أمريكى عن نفس
الفترة من العام المالي السابق يرجع ذلك بصورة رئيسية الي تسليم الدفعة األولي من حدي المناقصات الهامة
والتي تمت خالل الرب ع الثاني من العام المالي  0202فى ظل نتشار فيروس كورونا و الجراءات االحترازية التي
اتخذت لمواجهته.



حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت ( )3,9ألف دوالر أمريكي خالل التسعة أشهر األولي من العام المالي
 0202مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت ( )591ألف دوالر امريكي خالل فترة المقارنة بتحسن بلغ  958مرة خالل
فترة المقارنة.
قطاع التجزئة
المجموعة االنجليزية بيرد ) |)Bairdبالدوالر االمريكي

 4229مليون

 729مليون

صافي المبيعات

األرباح التشغيلية

انخفاض سنوي 64.8%

نمو سنوي 1.1x



سجلت المجموعة النجليزية بيرد خالل التسعة أشهر االولي من العام المالي  0202صافي مبيعات بلغت
 3255مليون دوالر أمريكي بإنخفاض قدره  %6558مقارنه ب  8653مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من
العام المالي السابق متأثرا بالنخفاض الحاد الناتج عن أزمة فيروس كورونا واالغالق التام للسواق في المملكة
المتحدة لعدة أشهر وفرض حظر التجوال وتراجع القوة الشرائية لدي كثير من العمالء مما انعكس سلبا علي
نتائج كبري سالسل المتاجر العاملة في المملكة المتحدة وأدت العالن فالس البعض مثل سلسلة متاجر اركيديا
وسلسلة متاجر دبنهامز التي أعلنت منذ أيام عدم قدرتها النهائية علي الوفاء بالتزماتها للدائنين و غالق متاجرها
بالمملكة المتحدة و تسري ح االف الموظفين و ذلك بعد فشل عملية الصلح الواقي من االفالس التي قامت بها
الشركة لعادة هيكلة أرصدة الدائنين خالل مايو المااضي و الذي يسمي .administration



حققت الشركة أرباح تشغيلية بلغت  155مليون دوالر أمريكي مقارنة ب 610الف دوالر أمريكي خالل فترة
المقارنة علي الرغم من االنخفاض العام للمبيعات بشكل ملحوظ خالل الفترة ،نتيجة أرباح غير متكررة ناتجة
عن عملية عادة الهيكلة التي قامت بها الشركة بإتمام عملية  5 CVAالذي يعد جراء اختياري تقوم به الشركة
و الذي يتيح لها فرصة االتفاق مع كل أصحاب المصالح المشتركة للوصول للواضع األفضل للعمل في المستقبل
متضمنة تسوية المستحقات السابقة و طرق العمل المستقبلية.
القطاع الصناعي
الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م|بالدوالر المريكي

 9924مليون

 224مليون

صافي المبيعات

الخسائر التشغيلية

انخفاض سنوي 46.7%

انخفاض سنوي 9.8x



سجلت الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل التسعة أشهر االولي من العام المالي  0202صافي
مبيعات بلغت  5553مليون دوالر أمريكي بإنخفاض قدره  %5651مقارنة ب  8359مليون دوالر امريكي عن
نفس الفترة من العام المالي السابق متأثرة باالنخفاض الحاد في المبيعات التصديرية الناتج عن أزمة فيروس
كورونا بسبب ستمرار فرض كثير من البالد قيود وإجراءات حترازية للحد من انتشار الفيروس بعد اندالع
الموجه الثانية في نوفمبر المااضي وعدم قبال العمالء علي شراء المالبس الرسمية نظرا لفرض قيود الحركة
والسير والعمل من المنزل في معظم دول العالم مما أدي لي تدهور نتائج كثير من العمالء ولجوء البعض االخر
لقوانين الفالس للحماية من الدائنين مثل  Menswear house, Brooks Brothersو  Bagirو قيام البعض
االخر بإغالق كثير من المتاجر مثل .Zara



حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت  951مليون دوالر أمريكي مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت  050مليون دوالر
أمريكي بسبب االنخفاض العام للمبيعات بشكل ملحوظ وإغالق المصنع بشكل تام لعدة أشهر و تكبد الشركة
المصاريف االدارية و العمومية الثابتة خالل فترة التوقف دون أنتاج.

القطاع الصناعي
شركة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة |بالدوالر المريكي

 242,مليون

 029مليون

صافي المبيعات

الخسائر التشغيلية

انخفاض سنوي 5,.3%

انخفاض سنوي 2.1x



سجلت شركة ايجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل التسعة أشهر األولي من العام المالي 0202
صافي مبيعات بلغت  915,مليون دوالر أمريكى بانخفاض قدره  %5,.3مقارنة ب  3,51مليون دوالر أمريكي
عن نفس الفترة من العام المالي السابق متأثرا بالنخفاض الحاد في المبيعات التصديرية خاصة للعمالء
Massimo Duttiو  Menswear houseو قيام بعض العمالء بإلغاء الطلبيات الخاصة بهم بسبب غالق
األسواق العالمية و فرض حظر التجوال لعدة أشهر للحد من انتشار فيروس كورونا.



حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت ( )2.8مليون دوالر أمريكي مقارنة بخسائر بلغت ( )901ألف دوالر
أمريكي بسبب نخفاض المبيعات و تكبد الشركة كثير من المصاريف الدارية الثابتة خالل فترة توقف المصانع
.
القطاع الصناعي
الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م | بالدوالر المريكي

 420مليون

 224مليون

صافي المبيعات

الخسائر التشغيلية

نخفاض سنوي 11.4%

نخفاض سنوي 3.1 x



سجلت الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م خالل التسعة اشهر األولي من العام المالي  0202صافي
مبيعات بلغت  150مليون دوالر أمريكي بانخفاض قدره  %99.5مقارنة ب 9255مليون دوالر أمريكي عن نفس
الفترة من العام المالي السابق متأثرا باالنخفاض الحاد في المبيعات التصديرية باالخص للعميل MACY'S
نتيجة االغالق التام لالسواق و فرض حظر التجوال للحد من نتشار فيروس كورونا .هذا وتسعي الشركة الي
زيادة المبيعات التصديرية خالل الرب ع الرابع باألخص للعميل  Walmartوالذي يعد من أبرز العمالء الذين
استمروا بالعمل و لم يتأثروا بشكل كبير بالجائحة.



حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت ) (284ألف دوالر أمريكي مقارنة بأرباح بلغت  18ألف دوالر أمريكي
بسبب االنخفاض العام للمبيعات نتيجة توقف كثير من األسواق العالمية علي ثر جائحة فيروس كورونا وتكبد
الشركة الكثير من المصاريف الدارية الثابتة دون انتاج .

القطاع الصناعي
كريستال فورماكينك شيرتس ش.م.م |بالدوالر المريكي

 422مليون

 224مليون

صافي المبيعات

الخسائر التشغيلية

نخفاض سنوي 29.8%

نخفاض سنوي 3.5x



سجلت شركة كريستال فورماكينك شيرتس ش.م.م خالل التسعة أشهر االولي من العام المالي  0202صافي
مبيعات بلغت  352مليون دوالرأمريكي بانخفاض قدره  %01.8مقارنة ب  553مليون دوالر أمريكي خالل فترة
المقارنة متأثرة باالنخفاض الحاد للمبيعات الناتج عن أزمة فيروس كورونا باألخص من السوق النجليزي.



كما حققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت ) (301الف دوالر امريكي مقارنة بأرباح بلغت  909ألف دوالر
امريكى بسبب انخفاض المبيعات نتيجة توقف كثير من االسواق العالمية علي اثر جائحة الكورونا مما ادي الي
نخفاض االرباح التشغيلية للشركة خالل الفترة مع تكبد الشركة 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

