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 اإلستثمار فى المتخصصة( القابضة العرفة)ش.م.م. واإلستشارات لإلستثمارات العرفة شركة

ي مالال العاماعمال  نتائج عن تعلن والغزل والنسيج الجاهزة المالبس ات تجزئة وتصنيعطاعق فى

6201/7201. 

 
مليون دوالر  7,8بلغت  2016/2017العام المالي خالل  صافى أرباح مجمعةحققت العرفة القابضة 

فروق ترجمة  امتضمن 2015/2016العام المالي  خالل مليون دوالر أمريكي 12,5أمريكي مقارنة ب 

نتيجة أعمال قطاع التجزئة بالسوق المصري خالل الربع األخير من العام إلي الدوالر األمريكي بعد 

  .الجنيه المصرى تحرير سعر صرفإجراءات 

 
 دوالر مليون 240,9 بلغت 2016 المالي العام خالل مجمعة مبيعات صافي القابضة العرفة حققت

 2016/2017. شهد العام المالي ارنةقالم سنةأمريكى خالل  دوالر مليون 269,9ب مقارنة أمريكى

تباطؤ الجسام حيث شهدت األسواق منذ بدء العام من االحداث السياسية واالقتصادية مجموعة 

 %12,4 بنسبة االمريكي الدوالر امام االسترليني الجنيه قيمة إنخفاضو االوروبيبالسوق اقتصادي 

 داثتلك االح اثرت حيثألوروبية ابخروج إنجلترا من السوق  ستفتاءفيما بعد اإل 2016 المالي العام خالل

 فروق ترجمة نتائج أعمال ريتأث هذا باالضافة الي ،بشكل ملحوظ علي نتائج المجموعة خالل العام

 خالل الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي بتحرير سعر صرف الشركات العاملة بالسوق المصري

 من العام. الربع األخير

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 أمريكىمليون دوالر  9,240 بلغت 6201 العام الماليخالل  صافي مبيعات مجمعة القابضة حققت العرفة

 االحداث من مجموعةتأثرت المبيعات ب. 2015العام المالى  خالل أمريكىمليون دوالر 269,9  مقارنة ب

ير يبتغ العالمية الماركاتسالسل كبري وقيام االوروبي  بالسوق اقتصادي وتباطؤ واالقتصادية السياسية

 خالل %12,4 بنسبة االمريكي الدوالر امام االسترليني الجنيه قيمة إنخفاض ،باالضافة الي سياسات البيع

 ريالمص بالسوق العاملة الشركات تتأثر كما .مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2016 المالي العام

 لعاما من االخير الربع خالل الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي صرف سعر بتحرير بعد ترجمة القوائم المالية

 .2016المالي 

 

 العام المالي

2016/2015 

العام المالي 

2017/2016 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 878 240 920 269

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 803 7 452 12

 هامش صافى األرباح 3,2% 4,6%
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 أمريكىمليون دوالر  8,7 مبلغ 2016ى خالل العام المال بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ

  .المقارنة سنةخالل مليون دوالر أمريكي  12,5 مقارنة ب

 

 ملخص نتائج أعمال القطاعات:
 

  :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 

 

 كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م

مليون  29,3صافي مبيعات قدرها  2016خالل العام المالي  كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م سجلت شركة

، حيث ادي انخفاض قيمة الجنيه المصري دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة مليون 35,1دوالر أمريكي مقارنة ب 

 بيعات بعدمن العام الي تراجع الم خيرنتيجة تحرير سعر الصرف خالل الربع األم الدوالر االمريكي خالل العام اما

مليون دوالر امريكي مقارنة  4,5سجلت الشركة صافي ارباح بعد احتساب الضريبة قدرها ترجمة القوائم المالية. 

بزيادة تأثرت اإلضافة إلي فروق الترجمة فإن أرباح الشركة فب ،مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة 5,6ب 

"  اعادة هيكلة العالمة التجارية الناشئة عن عملية 2016خالل العام المالي  االدارية والعمومية المصاريف

Concrete"  لزيادة تنافسية  ذلكووإنتاج حملة تسويقية وترويجية ناجحة وضخمة متاجر لل خلق طراز حديثمع

رفع الحصة السوقية للشركة  االخري المتواجدة في السوق المصري بهدف عالمات التجاريةالتجارية مع ال عالمةال

نتج عنه من تراجع القوة تحرير سعر الصرف وما  منذ قطاع التجزئة المحلي يشهدها تيالغيرات التفي ظل 

الجدير بالذكر ان الشركة حققت نتائج ايجابية علي مستوي المبيعات واالرباح  كثير من العمالء.دي الشرائية ل

  .2016خالل الربع الرابع من العام المالي 

 

 

 

 

 

 

العام المالي 

2016/2015 

العام المالي 

2017/2016 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  479 71 677 84  
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 الجاهزة ش.م.مإيجيبت تيلورنج للمالبس 

مليون  49,2مليون دوالر امريكي مقارنة ب   43,3قدرها صافي مبيعات  2016لي سجلت الشركة خالل العام الما

 باالحداث السياسية واالقتصادية المتالحقةشركة لتأثرت المبيعات التصديرية ل. خالل سنة المقارنة دوالر امريكي

حيث يعد ر سياسات البيع يكبري سالسل المتاجر العالمية بتغيو قيام  2016في السوق االوروبي خالل عام 

وعلي الرغم من تراجع المبيعات اال ان الشركة نجحت  احد اهم االسواق االستراتيجية للشركة.السوق االوروبي 

العام المالي بمقارنة  %22,0بنسبة  2016خالل العام المالي  بعد احتساب الضريبة في زيادة صافي االرباح

 .ابقالس

 
  :الفورمالقطاع المالبس 

 

 

 (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعة

مليون دوالر امريكي خالل العام المالي  135,8صافي مبيعات قدرها  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعةسجلت  

وبنسبة  علي الدوالر االمريكي %5,5 بزيادة قدرهادوالر امريكي خالل سنة المقارنة  مليون 128,8مقارنة ب  2016

قيمة الجنيه االسترليني امام الدوالر  ضاانخف وذلك نتيجة ) الجنيه االسترليني( علي العملة المحلية 20,4%

حصتها في تعزيز  (Baird) المجموعة االنجليزية بيرد نجحت. العام المالي السابقبمقارنة  %12,4االمريكي بنسبة 

من سوق المالبس الرسمية بالمملكة المتحدة من خالل مجموعة من العالمات  تقريبا %15السوقية والتي تمثل 

 Benاالستحواذ علي الحقوق الحصرية للعالمة التجارية  باالضافة الي االنجليزيالتجارية البارزة في السوق 

Sherman  ل العام مقارنة صافي االرباح بارتفاع المصاريف التمويلية للشركة خال تأثرت . 2016خالل العام المالي

 يةالحقوق الحصر الحصول عليبالخاصة الغير متكررة مصاريف االدارية بعض الباالضافة الي  بالعام المالي السابق

 .2016خالل العام المالي  Ben Shermanعالمة التجارية لل

 

 

 

 

العام المالي 

2016/2015 

العام المالي 

2017/2016 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  326 220 147 236  
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 الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م

مليون دوالر امريكي خالل سنة  120,6مليون دوالر امريكي مقارنة ب  95,7ب  سجلت الشركة صافي مبيعات تقدر

وانخفاض قيمة الجنيه مليون دوالر سنويا  20نتيجة توقف نشاط تصنيع المالية الغير مربح بحجم نشاط  المقارنة

عام المالي مقارنة بنفس الفترة من ال 2016 المالي العام خالل %12,4 بنسبةاالسترليني امام الدوالر االمريكي 

الشركة السويسرية للمالبس حققت . ) حيث يعد السوق االنجليزي من اهم االسواق التصديرية للشركة( السابق

مليون دوالر امريكي  2,9مليون دوالر امريكي مقارنة بصافي ارباح قدرها  4,5صافي ارباح تقدر ب  الجاهزة ش.م.م 

 .  خالل سنة المقارنة

 لالصواف ش.م.ممجموعة جولدن تكس 

مليون دوالر  18,8قدر ب ت 2016صافي مبيعات خالل العام المالي  م.م.ش لالصواف تكس جولدن مجموعةسجلت 

مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك علي الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة علي  21,6امريكي مقارنة ب 

تأثرت المبيعات بعد ترجمة القوائم المالية بانخفاض قيمة  حيث %6,2العملة المحلية ) الجنيه المصري( بنسبة 

سجلت الشركة صافي ارباح بعد احتساب الضريبة . 2016الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي خالل العام المالي 

بارتفاع التكاليف  هدوالر امريكي خالل سنة المقارنة متاثرمليون  1,5دوالر امريكي مقارنة ب مليون  1,0بلغت 

الذكر . الجدير بوترجمة القوائم المالية بأسعار الصرف بعد التحرير والمصاريف االدارية والعمومية للشركة خالل العام

خالل الربع الرابع من العام نتائج ايجابية علي مستوي المبيعات حققت  م.م.ش لالصواف تكس جولدن مجموعةان 

  .واالرباح
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  : كاجوالالمالبس القطاع 
 

 
 

 

 

مقارنة ب  2016خالل العام المالي  مليون دوالر أمريكي 13,3 قدرهامبيعات صافي  المالبس الكاجوال قطاع ققح

ام للقطاع خالل الع تأثرت االرباح التشغيلية. نفس الفترة من العام المالي السابق خاللمليون دوالر أمريكي  24,2

 . ش.م.م  القطنية للمالبس السويسرية الشركةبانخفاض مبيعات  2016المالي 

 

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

  رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس  دوليةاستثمارات  شركة واإلستشارات ش.م.م. هي لإلستثمارات العرفة

من سوق المالبس الرسمية تقريبا  %15مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .الجاهزة

متجر في  235تعمل من خالل والتي   (Baird Group)بيرد في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 . كة المتحدةالممل

   كبر أالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  بالسوق المحليتمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

 بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكاملاالطفال. مالبس متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و

 منطقة في األضخم تعد والتي الشركة تمتلكها التي المصانع من قاعدة خالل من الصناعي القطاع مع رأسي

 لمث العالمية المجموعات كبرى مع اإلستراتيجية الشراكات بعض الي باالضافة وافريقيا األوسط الشرق, مصر

 .Ermenegildo Zegna مجموعة

 

 لمزيد من اإلستفسارات:

 برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

 بجوار سور المنطقة الشمال 15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

 0(02)  22731093/ 95/ 98تليفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

العام المالي 

2016/2015 

العام المالي 

2017/2016 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  330 13 186 24  


