شركة العرفة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م (العرفة القابضة) المتخصصة في االستثمار
في قطاعات تجزئة وتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج تعلن عن نتائج أعمال الستة اشهر
األولي من العام المالي  2021ا .2002
سجلت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل الستة اشهر األولي من العام المالي  0202بلغت
 2,70مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  32471مليون دوالر أمريكي خالل الستة اشهر االولي من العام
المالي  0232حيث تأثرت المبيعات سلبا باالخص خالل الربع الثاني من العام المالي  0202بتوقف
النشاط التصديري ونشاط التجزئة بشكل كبير واغالق مصانع الشركة علي اثر فرض حظر التجول
واغالق االسواق في مصر ومعظم دول العالم وفقا لالجراءات االحترازية المتبعة للحد من انتشار
فيروس كورونا المستجد ). ( COVID-19
سجلت العرفة القابضة صافي خسائر مجمعة بعد احتساب الضريبة بلغت ( (327,مليون دوالر أمريكي
خالل الستة اشهر األولي من العام المالي  0202مقارنة بصافي ارباح بلغت  ,77مليون دوالر أمريكي
خالل الستة اشهر األولي من العام المالي  .0232لذا نود التوضيح بان خسائر المجموعة من القطاع
الصناعي و قطاع التجزئة المحلي خالل الستة اشهر االولي من العام المالي  0202بلغت  371مليون
دوالر امريكي وذلك علي الرغم من توقف مصانع الشركة لفترة طويلة باالضافة الي غلق كثير من
الموالت التجارية وتقليل ساعات العمل بالمتاجر علي اثر فرض حظر التجول بسبب االجراءات
االحترازية التي فرضتها البالد لمواجهة فيروس كورونا كما يرجي العلم بان نتائج اعمال الستة اشهر
االولي من العام المالي  0202قد تأثرت بشكل ملحوظ بخسائر المجموعة االنجليزية بيرد خالل الفترة
نظرا لتوقف نشاط التجزئة بشكل كلي لعدة اشهر بسبب االغالق الكامل لالسواق وفقا لالجراءات
االحترازية التي تم اتخاذها في المملكة المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-
) ،19هذا باالضافة العالن مجموعة دبنهامز  -الشريك االستراتيجي للمجموعة االنجليزية بيرد عن
عملية صلح واقي من االفالس العادة هيكلة ارصدة الدائنين خالل مايو الماضي والذي يسمي
 .administrationلذا وجب علي ادارة المجموعة االنجليزية النظر في كيفية مواجهة تلك االزمة من
خالل اتخاذ كثير من االجراءات العادة هيكلة الشركة للحد من المخاطر وحماية االعمال من خالل
االستثمار بشكل اكبر في التسوق االلكتروني واسواق التجزئة المخفضة .هذا والتمام عملية اعادة
الهيكلة بشكل فعال فقد تقدمت الشركة االنجليزية بطلب اختياري للتوصل التفاق مع كل شركاء العمل
وأصحاب المصالح المشتركة الرئيسيين والذي يسمي )Corporate Voluntary Agreement (CVA
هذا و تم تحصين قرار  CVAخالل االسبوع الماضي .ومن المتوقع ان تنعكس نتائجه االيجابية علي
نتائج اعمال الشركة خالل الربع الثالث من العام المالي .0202

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة:
الستة اشهر األولي
0203/0202

الستة اشهر االولي
0202/0232

النتائج المجمعة
(باأللف دوالر أمريكي)

514059

02,4028

صافي األرباح بعد احتساب الضريبة

()024081

14158

هامش صافي األرباح

((%0840

%14,

صافي المبيعات
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ملخص نتائج أعمال الشركات:
قطاع التجزئة :
يتضمن اعمال التجزئة بمصر لشركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م ,شركة يوروميد للتجارة
والتسويق ش.م.م باالضافة الي المجموعة االنجليزية بيرد في المملكة المتحدة
تأثر قطاع التجزئة منذ النصف الثاني من شهر مارس بجائحة الكورونا وقيام مصر والمملكة المتحدة بفرض إجراءات
احترازية للحد من انتشار الفيروس متضمنا فرض حظر شامل لحركة المواطنين واغالق تام للمحالت التجارية في
المملكة المتحدة مما ادي الي اغالق جميع متاجر التجزئة بالمملكة المتحدة لعدة اشهر واالعتماد بشكل اكبر علي
التسوق االلكتروني علما بان كثير من متاجر التجزئة لم يتم اعادة فتحها حتي االن نظرا لضعف اقبال العمالء علي
التسوق الفعلي في المتاجر علي اثر جائحة الكورونا .وفي مصر تم فرض حظر التجوال الجزئي وتقليل ساعات
العمل بالمحالت التجارية وقيام الكثير من الموالت باإلغالق التام ألكثر من شهر .هذا باالضافة الي انتشار المخاوف
لدي كثير من العمالء من التسوق وخلو المتاجر والموالت خوفا من التزاحم وانتقال العدوي.
كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م

سجلت شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م  -المالكة لسلسلة متاجر  CONCRETEلمالبس الرجال الفاخرة
ومالبس االطفال بالسوق المصري  -خالل الستة اشهر األولي من العام المالي  0202صافي مبيعات قدرها 140
مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  0241مليون دوالر أمريكي خالل فترة المقارنة نتيجة االنخفاض الحاد في المبيعات
بحوالي  %02خالل الربع الثاني نتيجة فرض حظر التجوال الجزئي في مصر وتقليل ساعات العمل بالمحالت التجارية
وقيام الكثير من الموالت باإلغالق التام ألكثر من شهر وفقا لالجراءات االحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس
كورونا المستجد.
سجلت شركة كونكريت ارباح خالل الستة اشهر األولي من العام المالي  0202بلغت  3,9مليون دوالر امريكي
مقارنة  2,2مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة علي الرغم من انخفاض الحاد للمبيعات المبيعات بشكل ملحوظ
خالل الربع الثاني  ،0202نتيجة ارباح غير متكررة ناتجة عن بيع بعض اصول ثابتة غير مستخدمة بالشركة تم بيعها
خالل الربع االول من العام المالي .0202
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يوروميد للتجارة والتسويق ش.م.م

سجلت شركة يوروميد للتجارة والتسويق ش.م.م والمالكة لسلسة المتاجر  Brandshub.coبالسوق المصري
(والذي يمثل الذراع التجاري لمجموعة العرفة القابضة في القطاع المتوسط ”“Value Chainsواسواق التجزئة
المنخفضة) خالل الستة اشهر األولي من العام المالي  2020صافي مبيعات قدرها  4,9مليون دوالر امريكي مقارنة
ب  2,4مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة مدعوما بقيام الشركة بتسليم الطلبيات الخاصة بإحدي المناقصات
الهامة خالل الربع الثاني ( 0202التي كان من المتوقع بدء تسليمها خالل الربع االول) وذلك علي الرغم من تأثر
نشاط التجزئة بتداعيات فيروس كورونا المستجد وتقليل ساعات العمل في المحالت التجارية وفرض حظر التجول
الجزئي خالل الربع الثاني .0202
سجلت الشركة ارباح تشغيلية قدرها  8540ألف دوالر امريكي مقارنة بخسائر قدرها ( )0,045ألف دوالر امريكي
خالل فترة المقارنة بدعم من زيادة مبيعات نشاط المناقصات بالشركة خالل الربع الثاني من العام .0202
المجموعة االنجليزية بيرد ()Baird
سجلت المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdصافي مبيعات قدرها  0840مليون دوالر امريكي خالل الستة اشهر األولي
من العام المالي  0202مقارنة ب  5840مليون دوالر امريكي وذلك في ظل التحديات الجسيمة التي تواجه السوق
االنجليزي بشكل عام منذ اعوام وباالخص بعد اندالع جائحة الكورونا وما ترتب علي ذلك من توقف نشاط التجزئة
بالكامل لعدة اشهر سبب االغالق الكامل لالسواق وفقا لالجراءات االحترازية التي تم اتخاذها في المملكة المتحدة
للحد من انتشار الفيروس .هذا باالضافة العالن مجموعة دبنهامز -الشريك االستراتيجي للمجموعة االنجليزية بيرد-
عن عملية صلح واقي من االفالس العادة هيكلة ارصدة الدائنين خالل مايو الماضي التي تسمي .administration
وقد ترتب علي ذلك قيام ادارة الشركة االنجليزية باتخاذ كثير من االجراءات العادة هيكلة الشركة للحد من المخاطر
وحماية االعمال من خالل االستثمار بشكل اكبر في التسوق االلكتروني واسواق التجزئة المخفضة .هذا والتمام
عملية اعادة الهيكلة بشكل فعال فقد تقدمت الشركة بطلب اختياري للتوصل التفاق مع كل شركاء العمل وأصحاب
المصالح المشتركة الرئيسيين والذي يسمي ) . Corporate Voluntary Agreement (CVAويعد  CVAاجراء اختياري
تقوم به الشركة والذي يتيح لها فرصة االتفاق مع كل أصحاب المصالح المشتركة للوصول للوضع األفضل للعمل في
المستقبل متضمنة تسوية المستحقات السابقة وطرق العمل المستقبلية .هذا وتم تحصين قرار  CVAخالل االسبوع
الماضي ،ومن المتوقع ان تنعكس نتائجه االيجابية علي نتائج اعمال الشركة خالل الربع الثالث من العام المالي
.0202
سجلت المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdخسائر تشغيلية قدرها ) (8,6مليون دوالر امريكي خالل الستة اشهر
االولي من العام المالي  0202مقارنة بارباح قدرها  363,3ألف دوالر امريكي خالل فترة المقارنة نتيجة االنخفاض
الحاد للمبيعات علي اثر االغالق الكامل لمدة طويلة وتكبد الشركة المصاريف التشغيلية الثابتة مثل األجور والمرتبات
خالل تلك الفترة.
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القطاع الصناعي:
والمتضمن كل من الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م 7شركة إيجيبت تيلورنج للمالبس
الجاهزة ش.م.م 7الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م وشركة كريستال فورماكينك شيرتس
ش.م.م
تأثر القطاع الصناعي منذ النصف الثاني من شهر مارس بجائحة الكورونا وقيام الكثير من الدول األوروبية والواليات
المتحدة بفرض إجراءات احترازية وحظر شامل لحركة المواطنين واغالق المحالت التجارية وما انعكس عليه من قيام
كثير من عمالء الشركة من األسواق األوروبية واالمريكية بطلب تجميد او الغاء طلبيات تصديرية لدي شركات
المجموعة لتوقف النشاط التجاري للعمالء بشكل كبير في تلك االسواق ،وما ترتب علي ذلك من اغالق تام لمصانع
المجموعة لعدة اشهر وتكبد الشركات للمصاريف الثابتة مثل االجور والمرتبات دون انتاج لفترة طويلة .وتنعكس
خسائر الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بالمجموعة بسبب ازمة الكورونا خالل الربع الثاني من العام المالي
 0202بتوقف المبيعات التصديرية الي السوق االمريكي و االوروبي بشكل تام مع استمرار حالة عدم وضوح الرؤية
من االسواق التصديرية السيما مع قيام كبري العمالء بالسوق االمريكي باعالن افالسهم بعد ازمة الكورونا مثل
 Brooks Brothersو  Men’s wearhouseوالذي اعلنا في وقت سابق عن عدم قدرتهما علي الوفاء بالتزاماتهم
المالية مع الموردين والمقرضين و اللجوء لقانون االفالس االمريكي  Chapter 11لحمايتهم باالضافة الي كل من
مجموعة  Bagirوسلسلة المتاجر الشهيرة  .Debenhamsكما أعلنت سلسة محالت  Zaraانهاء تواجدها ب 0022
متجر حول العالم.
الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  29,9مليون دوالر امريكي خالل
الستة اشهر األولي من العام المالي  0202مقارنة ب  48,2مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة وذلك علي اثر
توقف النشاط التصديري للشركة واغالق المصنع خالل الربع الثاني من العام المالي  0202بسبب جائحة الكورونا.
حققت الشركة خسائر تشغيلية تقدر ب) )1,8مليون دوالر امريكي خالل الستة اشهر األولي من العام المالي 0202
مقارنة بارباح تشغيلية بلغت  1,3مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة نتيجة توقف النشاط خالل الربع الثاني
وتكبد الشركة المصاريف االدارية والعمومية الثابتة خالل تلك الفترة دون مبيعات.
إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت شركة إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م مبيعات قدرها  0,40مليون دوالر امريكي خالل الستة
اشهر األولي من العام المالي  0202مقارنة ب  0040مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة علي اثر توقف النشاط
التصديري للشركة خالل الربع الثاني  0202بسبب اغالق االسواق العالمية وفرض حظر التجوال لعدة اشهر للحد
من انتشار فيروس كورونا.
سجلت الشركة خسائر تشغيلية قدرها ( )04,مليون دوالر امريكي مقارنة بخسائر قدرها ( )10940ألف دوالر امريكي
خالل فترة المقارنة متاثرة باغالق المصانع وتكبد الشركة المصاريف االدارية الثابتة خالل تلك الفترة.
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الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م
سجلت الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  142مليون دوالر امريكي خالل الستة
اشهر األول من العام المالي  0202مقارنة ب  149مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة.
سجلت الشركة ارباح تشغيلية بلغت  05940الف دوالر امريكي خالل الستة اشهر األولي من العام المالي 0202
مقارنة ب  50240الف دوالر امريكي خالل فترة المقارنة .هذا والجدير بالذكر بان نتائج اعمال الشركة لم تتأثر بشكل
كبير بجائحة الكورونا الستمرار النشاط التصديري للشركة خالل الربع الثاني من المالبس الكاجوال للسوق االمريكي
اال ان ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركة خالل الفترة نتيجة توقف كثير من االسواق العالمية علي اثر جائحة الكورونا
ادي الي انخفاض االرباح التشغيلية للشركة خالل الفترة.
شركة كريستال فورماكينك شيرتس ش.م.م
حققت شركة كريستال فور ماكينك شيرتس ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  1,9مليون دوالر امريكي خالل الستة
اشهر األولي من العام المالي  0202مقارنة ب  2,5مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة وذلك بسبب توقف نشاط
الشركة بشكل كامل خالل الربع الثاني من العام المالي .0202
حققت الشركة خسائر تشغيلية تقدر ب ( )265,7الف دوالر امريكي خالل الستة شهور األولي من العام المالي
 0202مقارنة بارباح تقدر ب  74,4الف دوالر امريكي خالل فترة المقارنة نتيجة توقف النشاط وتكبد الشركة المصاربف
االدارية الثابتة خالل الفترة مثل االجور والمرتبات.
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  %05تقريبا من سوق المالبس الرسمية
في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية بيرد ) (Baird Groupوالتي تعمل من خالل  005متجر 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  05بجوار سور المنطقة الشمال
تليفون0)20( 00100290 /95 /98 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com
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