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

  0202/0202شهر االولي من العام المالي سيج تعلن عن نتائج اعمال التسعة أتصنيع المالبس الجاهزة و الغزل و الن

| بالدوالر االمريكي 0202/0202 شهر االوليتسعة أن اللخص نتائج أعمال العرفة القابضة عم   

مليون 0022    
 مجمل الرب  ح

 انخفاض سنوي % 59.9 

 

 

 

 

 

مريكياال  دوالر|بال 0202/0202 لرب  ع الثالث من العام الماليعمال العرفة القابضة عن املخص نتائج أ   

مليون 429  
 مجمل الرب  ح

 انخفاض رب  ع سنوي % 52.8 

 

 

 

 

 

  بلغت  0202ولي من العام المالي شهر األخالل التسعة أ صافي مبيعات مجمعةسجلت العرفة القابضة  

شهر االولي من العام مليون دوالر امريكي خالل التسعة أ 9,151مليون دوالر امريكي مقارنة ب   85,9

  .0291المالي 

 

  الع جائحةد منذ ان التي يمر بها العالم اجمع باستمرار الظروف االستثنائية خالل الفترة المبيعاتتراجعت 

لمجموعة  التصديري وما ترتب عليه من توقف النشاط 0202الكورونا في الرب  ع االول من العام المالي 

قوانين لفالسهم و لجوئهم ن  بإعال كثير من عمالء المجموعة  قيامو  اشهر  لعدة بشكل تام القابضة العرفة

 .   Brooks Brothers, Menswear houseاالفالس لحمايتهم من الدائنين مثل 

 

مليون 9,24   
 صافي المبيعات

 انخفاض سنوي 46.3% 

مليون   1,5  
ح الفترةا ربأ صافي  

 انخفاض سنوي  86.3%   

مليون   3,0  
 األرباح التشغيلية

 انخفاض سنوي 0.1% 

مليون   30,1 
 صافي المبيعات

 انخفاض رب  ع سنوي % 8.,5  

مليون 2020  
الفترة أرباح صافي  

  0.1 x رب  ع نمو  سنوي  

مليون ,202   
رباح التشغيليةاأل  

  4.4X نمو رب  ع سنوي 



 

 لق غ بكل من مصر والمملكة المتحدة نتيجة نشاط التجزئةتراجع مبيعات ب كما تأثرت المبيعات المجمعه

 اضافة باال  لدي كثير من العمالء  ة اشهر وتراجع القوة الشرائيةاالسواق بالكامل وفرض حظر التجوال لعد

 كثير من البالد االوروبية و المملكة  قيام5 و  في نوفمبر المااضي ندالع الموجة الثانية من جائحة كورونا ال 

االسواق و متاجر التجزئة مرة  اغالقمما ادي الي المتحدة بفرض االجراءات االحترازية و حظر التجوال 

بري سالسل المتاجر العامله حيث اعلن عمالق التجزئه مجموعة مما كان له تأثير سلبي علي كاخري 

 عن اغالق جميع فروعه بالمملكة المتحدة و  –الشريك االستراتيجي للمجموعة االنجليزية بيرد  –دبنهامز 

تسري    ح االف الموظفين و ذلك بعد فشل عملية الصلح الواقي من االفالس التي قامت بها الشركة العادة 

. كما اعلنت مجموعه اركيديا administrationاضي و الذي يسمي الدائنين خالل مايو المهيكلة ارصدة ا

المالكه للمتاجر "توب شوب"، و"توبمان"، و"ميس سيلفريدج"، و"بورتون"، و"دوروثي بيركنز"، 

 و" يفانز" بالمملكه المتحده عن افالسها منذ ايام. 

 

 مليون دوالر امريكي و  5,1بلغت  مجمعة بعد احتساب الضريبة صافي ارباحجلت العرفة القابضة س

مقارنة بصافي ارباح بعد احتساب  0202خالل التسعة اشهر االولي من العام المالي  %9.1 هامش رب  ح قدره

خالل التسعة اشهر االولي من العام  %6.8مليون دوالر امريكي و هامش رب  ح قدره  9258الضريبة بلغت 

ا ويرجي العلم ان المجموعة االنجليزية بيرد قد اتمت خالل الرب  ع الثالث من العام المالي هذ .0291المالي 

 Corporateمن خالل  تمام ما يسمى ب  وحماية االعمال عملية  عادة الهيكلة للحد من المخاطر  0202

Voluntary   Agreement   (CVA)، حيث اتمت الشركة االتفاق مع كل اصحاب المصالح المشتركة

متضمنة تسوية المستحقات السابقة و طرق العمل  للواضع األفضل للعمل في المستقبلللوصول 

المستقبلية والذي انعكست نتائجه االيجابية علي نتائج اعمال المجموعة خالل الرب  ع الثالث من العام 

 0202  المالي

 

  الكورون  ا في ظ  ل غلق االس              واق  م  ةرات فريق عمله  ا في التع  ام  ل مع از العرف  ه بق  د ةع  ه  ذا وتفتخر مجمو

ض التكاليف و فخل تنفيذ خطه محكمهب لقيام المجموعهويرجع ذلك  %2,وانخف اض المبيع ات بحوالي 

 عد عليس   ا مما خالل االعوام الس   ابقة دفقات النقديه المس   تقره للمجموعه التباالاض   افة الي المص   روفات 

 .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

ثم     ار الو من المتوقع ان     ه لن ت     أتى  0202اي خالل الرب  ع الرابع من الع     ام  0202ق     د ب     دات فى نوفمبر 

 .هذا على أفضل الظروف 0209 ال خالل الرب  ع الثانى من العام االيجابيه للقاح الجديد 

 

شركاتملخص نتائج اعمال ال    

   قطاع التجزئة 

مريكياال دوالر بال للمالبس الجاهزة ش.م.م كونكريت |  

 

 

  

 

مليون 920  
رباح التشغيلية األ  

 نمو سنوي  11.5%

مليون 2029  
 صافي المبيعات 

نخفاض سنوي  91.0%   



 

 صافي  0202ولي من العام المالي خالل التسعة اشهر األللمالبس الجاهزة ش.م.م  سجلت شركة كونكريت

 مليون دوالر امريكى خالل   15,8مقارنة ب %9150نخفاض قدره بإ أمريكى مليون دوالر  9058بلغت  مبيعات

رض حظر بسبب ف متأثرة باالنخفاض الحاد الناتج عن ازمة فيروس كورونا  من العام المالي السابق نفس الفترة

راءات جالعمل بالمحالت التجارية وفقا لل التجوال و قيام كثير من الموالت باالغالق التام و تقليل ساعات 

ئية لدي  اكما تأثرت المبيعات بتراجع القوة الشر  .حترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجداال 

نفاق وجيه اإلت الي ضافةفي المتاجر بسبب الفيروس باإلالمخاوف من التسوق الفعلي  بسبب زيادة كثير من العمالء

     القتصادية.اوتراجع االوضاع  للمستلزمات االساسية تخوفا من استمرار الجائحة

  

  بشكل ملحوظ  المبيعاتخفاض انمليون دوالر امريكي علي الرغم من  550بلغت   رباح تشغيليةأحققت الشركة

نذ اندالع م شاملة لتخفيض المصروفات التشغيلية واالداريةنجاح الشركة بتنفيذ خطة  ، نتيجةالفترة تلك خالل

ذا ، ه0202الث من العام للرب  ع الث رباح التشغيليةيجابية علي األالكورونا والتي انعكست نتائجها اال  جائحة

ها خالل الرب  ع بالشركة تم بيع صول الثابتة غير مستخدمةاأل بعض ارباح غير متكررة ناتجة عن بيع الي  باالاضافة

  .0202ول األ

 

   قطاع التجزئة 

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

 

 

  

 

  صافي  0202ولي من العام المالي خالل التسعة اشهر األ للتجارة و التسويق ش.م.م شركة يوروميدسجلت

نفس عن مريكى مليون دوالر أ ,35مقارنة ب  %,625 اقدرهمريكي بزيادة أمليون دوالر  51, بلغت مبيعات

ات الهامة حدي المناقصصورة رئيسية الي تسليم الدفعة األولي من  يرجع ذلك ب من العام المالي السابق ةالفتر 

االحترازية التي  جراءاتنتشار فيروس كورونا و ال  فى ظل  0202لثاني من العام المالي اوالتي تمت خالل الرب  ع 

 اتخذت لمواجهته. 

 

  ولي من العام المالي شهر األخالل التسعة أ مريكيدوالر أ لفأ( 3,9بلغت ) تشغيلية خسائر حققت الشركة

مرة خالل  958بلغ  بتحسن ة المقارنةلف دوالر امريكي خالل فتر أ (591مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت ) 0202

 فترة المقارنة. 

   قطاع التجزئة 

مريكياال دوالر الب |( Baird) المجموعة االنجليزية بيرد  

 

 

  

 

مليون 229  
التشغيلية  الخسائر   

9.8x  سنوي نمو  

مليون ,72  
 صافي المبيعات 

 نمو سنوي %,.62 

مليون 729  
رباح التشغيلية األ  

  1.1x   نمو سنوي 

مليون 4229  
 صافي المبيعات 

 انخفاض سنوي 64.8%



 

 بلغت  صافي مبيعات 0202شهر االولي من العام المالي خالل التسعة أبيرد نجليزية ال  المجموعة سجلت

من  الفترةنفس  مريكي خاللمليون دوالر أ 8653مقارنه ب  %6558نخفاض قدره بإأمريكي مليون دوالر  3255

المملكة  سواق فياالغالق التام لل و زمة فيروس كورونا نخفاض الحاد الناتج عن أبال  أثرا مت العام المالي السابق

علي  ا ي كثير من العمالء مما انعكس سلبلد التجوال وتراجع القوة الشرائيةشهر وفرض حظر أ المتحدة لعدة

ا دت العالن  فالس البعض مثل سلسلة متاجر اركيديأو  ةالمتحدالعاملة في المملكة سالسل المتاجر  كبرينتائج  

غالق متاجرها   لدائنين و علي الوفاء بالتزماتها ل يام عدم قدرتها النهائيةألنت منذ عمتاجر دبنهامز التي أ وسلسلة

قامت بها  يو تسري    ح االف الموظفين و ذلك بعد فشل عملية الصلح الواقي من االفالس الت بالمملكة المتحدة

 .administrationرصدة الدائنين خالل مايو المااضي و الذي يسمي أعادة هيكلة شركة ل ال

 

  مريكي خالل فترةالف دوالر أ 610ب مقارنة مريكيمليون دوالر أ 155بلغت  رباح تشغيليةأحققت الشركة 

رة ناتجة غير متكر رباح ، نتيجة أالفترةعلي الرغم من االنخفاض العام للمبيعات بشكل ملحوظ خالل  المقارنة

ري تقوم به الشركة جراء اختيا5 الذي يعد    CVA تمام عمليةبإة الهيكلة التي قامت بها الشركة عادعملية   عن

المستقبل  فضل للعمل فيلمصالح المشتركة للوصول للواضع األصحاب اذي يتيح لها فرصة االتفاق مع كل أو ال

  .العمل المستقبليةمتضمنة تسوية المستحقات السابقة و طرق 

 

   القطاع الصناعي 

مريكيال دوالر بال  الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة  ش.م.م|

 

 

  

 

  صافي  0202شهر االولي من العام المالي خالل التسعة أ ش.م.مالسويسرية للمالبس الجاهزة شركة السجلت

عن مليون دوالر امريكي  8359 ب مقارنة %5651نخفاض قدره بإ أمريكي مليون دوالر  5553بلغت  مبيعات

مة فيروس  ز الناتج عن أفي المبيعات التصديرية  متأثرة باالنخفاض الحاد  من العام المالي السابق نفس الفترة

د اندالع بع للحد من انتشار الفيروس حترازيةجراءات  من البالد قيود وإستمرار فرض كثير بسبب    كورونا

ة الرسمية نظرا لفرض قيود الحركشراء المالبس قبال العمالء علي وعدم   في نوفمبر المااضي الموجه الثانية

تدهور نتائج كثير من العمالء ولجوء البعض االخر لي   ديالمنزل في معظم دول العالم مما أ والسير والعمل من

البعض و قيام Bagir و  ,Brooks Brothers   Menswear houseمن الدائنين مثل  فالس للحمايةال لقوانين

  . Zaraغالق كثير من المتاجر مثل خر بإاال 

 

  مليون دوالر  050تشغيلية بلغت ح ربا مقارنة بأ مريكيمليون دوالر أ 951بلغت  تشغيليةخسائر  حققت الشركة

بد الشركة و تك شهر أغالق المصنع بشكل تام لعدة إو ملحوظ االنخفاض العام للمبيعات بشكل بسبب  مريكيأ

 .نتاجالتوقف دون أ فترة ارية و العمومية الثابتة خاللداال المصاريف 

 

 

 

مليون 224  
التشغيلية  الخسائر   

9.8x  سنويانخفاض  

مليون 9924  
 صافي المبيعات 

 انخفاض سنوي 46.7% 



 

   القطاع الصناعي 

مريكيال دوالر الب | يلورنج للمالبس الجاهزة   ايجيبت ت ةشرك   

 

 

  

 

  0202ولي من العام المالي شهر األخالل التسعة أ للمالبس الجاهزة ش.م.مايجيبت تيلورنج سجلت شركة 

مريكي مليون دوالر أ 3,51ب مقارنة  %3.,5بانخفاض قدره  أمريكى مليون دوالر  ,915بلغت  صافي مبيعات

 عمالءخاصة للفي المبيعات التصديرية نخفاض الحاد بال  متأثرا  من العام المالي السابق نفس الفترةعن 

Massimo Dutti و Menswear house غالقات الخاصة بهم بسبب يلغاء الطلبو قيام بعض العمالء  بإ  

 .شهر للحد من انتشار فيروس كورونالعالمية و فرض حظر التجوال لعدة أسواق ااأل 

 

  ألف دوالر ( 901)بخسائر بلغت  مقارنة مريكيمليون دوالر أ( 2.8) بلغت تشغيلية خسائر حققت الشركة

 توقف المصانع  فترةدارية الثابتة خالل المصاريف ال كثير من تكبد الشركة   نخفاض المبيعات و   بسبب مريكيأ

. 

 

   القطاع الصناعي 

مريكيال دوالر بال   الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م  |

 

 

  

 

  صافي  0202ولي من العام المالي خالل التسعة اشهر األ ش.م.م السويسرية للمالبس القطنيةشركة السجلت

نفس عن مريكي مليون دوالر أ 9255ة بمقارن %99.5بانخفاض قدره  مريكيأ مليون دوالر 150بلغت  مبيعات

  MACY'S لحاد في المبيعات التصديرية باالخص للعميباالنخفاض المتأثرا  من العام المالي السابق الفترة

لي تسعي الشركة او  . هذا نتشار فيروس كورونا سواق و فرض حظر التجوال للحد من  نتيجة االغالق التام لال 

برز العمالء الذين والذي يعد من أ Walmartخص للعميل باأل  يعات التصديرية خالل الرب  ع الرابعزيادة المب

 .و لم يتأثروا بشكل كبير بالجائحة استمروا بالعمل

 

  مريكي ألف دوالر أ 18رباح بلغت أب مقارنةمريكي أدوالر ف أل (284)بلغت  تشغيليةخسائر حققت الشركة

وتكبد ورونا كثر جائحة فيروس   سواق العالمية علي توقف كثير من األ االنخفاض العام للمبيعات نتيجة بسبب 

 . دون انتاج دارية الثابتةثير من المصاريف ال الك الشركة

 
 

 

مليون 029  
التشغيلية  الخسائر   

 2.1x   سنويانخفاض  

مليون ,242  
 صافي المبيعات 

 انخفاض سنوي 3%.,5

مليون 224  
التشغيلية  لخسائر ا  

  3.1 x  نخفاض سنوي  

مليون 420  
 صافي المبيعات 

نخفاض سنوي  11.4%   



 

 

   القطاع الصناعي 

مريكيال دوالر الب    ش.م.م شيرتس كريستال فورماكينك |

 

 

  

 

  صافي  0202شهر االولي من العام المالي أخالل التسعة  ش.م.مكريستال فورماكينك شيرتس سجلت شركة

خالل فترة مريكي مليون دوالر أ 553ب  مقارنة %01.8بانخفاض قدره  مريكيأمليون دوالر  352بلغت  مبيعات

 .يزينجلخص من السوق ال باأل زمة فيروس كورونا الناتج عن أ للمبيعات متأثرة باالنخفاض الحاد المقارنة 

 

  ألف دوالر  909مقارنة بأرباح بلغت دوالر امريكي  الف (301)بلغت  تشغيلية خسائر كما حققت الشركة

ادي الي ما متوقف كثير من االسواق العالمية علي اثر جائحة الكورونا نتيجة مبيعات ال انخفاض بسببامريكى 

 .نخفاض االرباح التشغيلية للشركة خالل الفترة مع تكبد الشركة للمصاريف االدارية الثابتة 

 

 ش.م.م.واالستشارات  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  ومقيدة بالبورصةمقرها مصر  الشركة .الجاهزة
متجر في  535والتي 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 

 المستثمرين:برجاء االتصال بعالقات 
 واالستشارات )العرفة القابضة( لالستثماراتالعرفة 

 بجوار سور المنطقة الشمال 15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 
 0(75) 55031783/ 85/ 89تليفون: 

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

 

مليون 224  
التشغيلية  الخسائر   

  3.5x   نخفاض سنوي  

مليون 422  
 صافي المبيعات 

نخفاض سنوي  29.8%   
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