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

هر الستة أش أعمال نتائج عن تعلن والغزل والنسيج الجاهزة المالبس ات تجزئة وتصنيعطاعق فى

 .2017/2018يالمال من العام االولي

 

بلغت  2017/2018خالل الستة أشهر األولي من العام المالي تشغيلية  ا  ارباححققت العرفة القابضة 

خالل الستة أشهر األولي من العام المالي مليون دوالر أمريكي  5,7مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  9,7

مبيعات الشركات العاملة بالسوق إنخفاض قيمة ب ا  سلبعلي الرغم من تأثر المبيعات  2016/2017

 خالل الفترة %52,0انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة بالمصري 

 .والذى صاحبه زيادة كبيرة فى التكاليف نتيجة نسب التضخم الكبيرة وإنكماش سوق التجزئة المحلى

بتغير  العالمية باسواق التجزئة العالمية وقيام كبري المتاجرالتباطوء باالضافة الي استمرار حالة هذا 

 سياسات البيع.

 

خالل الستة  مليون دوالر أمريكي 2,4بلغت حققت العرفة القابضة صافي ارباح بعد احتساب الضريبة 

خالل الستة أشهر مليون دوالر أمريكي  3,5مقارنة ب  2017/2018أشهر األولي من العام المالي 

دمة المستخ وتكلفة التمويل متأثرا بارتفاع المصاريف التمويلية 2016/2017من العام المالي األولي 

ير غ خسائرفى تمويل التوسعات بكل من أعمال التجزئة فى مصر والمملكة المتحدة باإلضافة إلى 

 خالل الفترة. متاحة للبيع ماليةفي اوراق بيع استثمارات  متكررة ناتجة عن

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 114,4  بلغت 2017 من العام المالي ياألول الستة أشهرخالل  صافي مبيعات مجمعة القابضة حققت العرفة

، 2016من العام المالى  ياالول الستة أشهر خالل أمريكىمليون دوالر 122,6  مقارنة ب أمريكىمليون دوالر 

لجنيه قيمة ا بانخفاضترجمة القوائم المالية عد بسلبا  بالسوق المصريتأثرت مبيعات الشركات العاملة حيث 

خالل الستة أشهر سوق التجزئة المحلية  إنكماشوأيضا  %52,0ة نسبمتوسط بالمصري امام الدوالر االمريكي 

كما تأثرت المبيعات التصديرية مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.  2017االولي من العام المالي 

استمرار  مع %23,لالسواق االوروبية بانخفاض قيمة اليورو امام الدوالر االمريكي خالل الفترة بمتوسط نسبة 

 .بتغيير سياسات البيع في اسواق التجزئة العالمية وقيام كبري سالسل المتاجرالتباطؤ 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

الستة أشهر االولي  

2018/2017 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 378 114 589 122

 األرباح التشغيلية 665 9 663 5

األرباح التشغيلية هامش 8,4% 4,6%  

الضريبةصافى األرباح بعد إحتساب  403 2 549 3  

 هامش صافى األرباح 2,1% 2,9%
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 9,7 بلغت 2017/2018 المالي العام من األولي أشهر الستة خالل تشغيلية ارباحا   القابضة العرفة حققت 

 2016/2017 المالي العام من األولي أشهر الستة خالل أمريكي دوالر مليون 5,7 ب مقارنة أمريكي دوالر مليون

 يمةق بانخفاض المصري بالسوق العاملة الشركات مبيعات قيمة بإنخفاض سلبا   المبيعات تأثر من الرغم علي

 المحلى التجزئة سوق وإنكماش الفترة خالل %52,0 نسبة بمتوسط االمريكي الدوالر امام المصري الجنيه

 تباطوءال حالة استمرار الي باالضافة هذا. الكبيرة التضخم نسب نتيجة التكاليف فى كبيرة زيادة صاحبه والذى

 .البيع سياسات بتغير العالمية المتاجر كبري وقيام العالمية التجزئة باسواق

 أشهر الستة خالل أمريكي دوالر مليون 2,4 بلغت الضريبة احتساب بعد ارباح صافي القابضة العرفة حققت

 العام من األولي أشهر الستة خالل أمريكي دوالر مليون 3,5 ب مقارنة 2017/2018 المالي العام من األولي

 بكل التوسعات تمويل فى المستخدمة وتكلفة التمويل التمويلية المصاريف بارتفاع متأثرا 2016/2017 المالي

 يف استثمارات بيع عن ناتجة متكررة غير خسائر إلى باإلضافة المتحدة والمملكة مصر فى التجزئة أعمال من

 .الفترة خالل للبيع متاحة مالية اوراق

 ملخص نتائج أعمال القطاعات:
 

  :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 

 

 

مليون  26,3مبيعات تقدر ب صافي  2017من العام المالي  االولي أشهر الستةخالل حقق قطاع المالبس الفاخرة 

 مبيعات تأثرت .نفس الفترة من العام المالي السابق خالل دوالر أمريكي مليون 38,2 دوالر أمريكي مقارنة ب

افة باالض الوروبيةفي اسواق التجزئة االتباطؤ استمرار حالة ب يلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.مشركة إيجيبت ت

كما تأثرت مبيعات القطاع . %23,متوسط نسبة الدوالر االمريكي خالل الفترة ب انخفاض قيمة اليورو امامالي 

بعد ترجمة القوائم المالية نتيجة انخفاض قيمة   شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.مبانخفاض مبيعات 

وإنكماش  %52,0بنسبة  2017تة أشهر االولي من العام المالي الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي خالل الس

 علي العملة الشركة علي الرغم من ارتفاع مبيعاتمقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق وذلك السوق 

 . االولي من العام المالي الحالي الستة أشهرخالل  %32,7المحلية بنسبة 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

الستة أشهر االولي 

2018/2017 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  313 26 224 38  

 األرباح التشغيلية 049 2 485 3

األرباح التشغيلية هامش 7,8% 9,1%  
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 مليون دوالر 3,5 مقارنة ب %7,8وهامش ربح قدره مليون دوالر أمريكي  2,0تشغيلية تقدر ب ا  سجل القطاع أرباح

ريف المصا ارتفاعتأثرت االرباح التشغيلية بانخفاض المبيعات باالضافة الي حيث %9,1هامش ربح قدره و امريكي

ة الدعائيالمصاريف  المصاريف االدارية والعمومية للقطاع تاالدارية والعمومية للقطاع خالل الفترة حيث تضمن

 الربع انطلقت خاللوالتي كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م شركة لالتسويقية الخاصة بالحملة االعالنية و

  .2017الثاني من العام المالي 

 

  :الفورمالقطاع المالبس 
 

 
 

 

 

 

 

من العام  ياألول الستة أشهرمليون دوالر أمريكى خالل  107,6 بلغتصافي مبيعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

فعلي الرغم  .2016من العام المالي  ياألول الستة أشهرخالل  أمريكىمليون دوالر  113,2 مقارنة ب 2017المالي 

 علي العملة المحلية )الجنيه االسترليني( %10,5بنسبة  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعةمبيعات ع اارتفمن 

العملة المحلية ) الجنيه المصري( اال علي  %72,3بنسبة  مجموعة جولدن تكس لالصواف ش.م.مارتفاع مبيعات و

خالل  %52,0و %9,9بمتوسط نسبة الدوالر االمريكي ان انخفاض قيمة الجنيه االسترليني والجنيه المصري امام 

خالل الستة اشهر االولي من العام المالي  الفترة ادي الي انخفاض مبيعات الشركتين بعد ترجمة القوائم المالية

2017. 

مليون دوالر  3,5 مقارنة ب% 6,0 قدره هامش ربحودوالر أمريكي  مليون 6,4 تقدر بتشغيلية  ا  أرباحسجل القطاع 

 الشركة لكل منالتكاليف الصناعية  ملحوظ في انخفاضمدعومة ب فترة المقارنةخالل % 3,1هامش ربح وأمريكي 

الفترة، هذا باالضافة الي  خالل ممجموعة جولدن تكس لالصواف ش.م.و السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م

والتي كانت قد شهدت زيادة ملحوظة خالل  (Baird) ة للمجموعة االنجليزية بيردانخفاض المصاريف االدارية والعمومي

واندماج  Ben Shermanالخاصة بالحصول علي الحقوق الحصرية للعالمة التجارية  االدارية المصاريفبالعام الماضي 

 .عملياتها بمجموعة بيرد

 

 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

الستة أشهر االولي 

2018/2017 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  566 107 203 113  

 األرباح التشغيلية 404 6 511 3

ح التشغيليةااألرب امشه 6,0% 3,1%  
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  : كاجوالالمالبس القطاع 

 
 

 

 

 

 

من العام  ياألول الستة أشهرمليون دوالر أمريكى خالل  7,3 صافي مبيعات بلغت الكاجوال المالبسحقق قطاع 

شهد الربع  .2016من العام المالي  ياألول الستة أشهرأمريكى خالل مليون دوالر  7,6مقارنة ب  2017المالي 

 %62,2 بلغ ش.م.م القطنيةالشركة السويسرية للمالبس مبيعات ملحوظ في ارتفاع  2017من العام المالي  الثاني

 . 2016 العام المالي منالثاني مقارنة بالربع 

دوالر  ألف 236مقارنة ب % 8,6وهامش ربح قدره أمريكي ألف دوالر  633 تقدر بسجل القطاع أرباحا  تشغيلية 

 والعمومية والمصاريف االدارية الصناعية فنتيجة انخفاض التكالي خالل فترة المقارنة% 3,1وهامش ربح أمريكي 

 .خالل الفترة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.مللشركة 

 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  %15تسيطر علي مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و  الشركة .الجاهزة

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

 . المملكة المتحدة

   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 فريقياوا األوسط الشرق, مصر

 Ermenegildo Zegna مجموعة

 لمزيد من اإلستفسارات:

 برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

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

 0(02)  22731093/ 95/ 98تليفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

الستة أشهر االولي 

2018/2017 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  322 7 592 7  

ح التشغيليةااألرب 633 236  

ح التشغيليةااألرب هامش  8,6% 3,1%  


