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

 تائجن عن تعلن والغزل والنسيج الجاهزة المالبس ات تجزئة وتصنيعقطاع فى اإلستثمار

 .2017/2018يالمال من العام ة أشهر االوليتسعال أعمال

 

  2017/2018 المالي العام من األولي أشهر التسعة خالل القابضة عرفةلل تضاعفت االرباح التشغيلية

خالل نفس أمريكي  دوالر مليون 5,6 ب مقارنة أمريكي دوالر مليون 12,9 بلغتحيث بأكثر من مرة 

 الضريبة احتساب بعد ارباح صافي القابضة العرفة حققتكما  2016/2017الفترة من العام المالى 

نجحت  حيث،أمريكي  دوالر مليون 3,0 ب مقارنة 3%1,1أمريكي بزيادة قدرها  دوالر مليون 4,0 بلغت

  اعيةالصنالتكاليف  خفضو ربحيةالهوامش  زيادة لمجموعة فيبا القطاع الصناعيالشركات العاملة ب

ي ف إنخفاض المصاريف الغير متكررةهذا باالضافة الي انخفاض المصاريف االدارية والعمومية نتيجة 

  .ي مصر والمملكة المتحدةفالتجزئة  اتقطاع

 

التسعة أشهر خالل مليون دوالر أمريكى 169,8 تبلغ مجمعة حققت العرفة القابضة صافي مبيعات

خالل التسعة أشهر االولي  مليون دوالر أمريكى186,8  مقارنة ب 2018/ 2017األولي من العام المالي

بفروق ترجمة القوائم المالية للشركات العاملة بمصر والمملكة  همتأثر 2016/2017 من العام المالى

المتحدة علي الرغم من ارتفاع مبيعات الشركات علي العملة المحلية وبخاصة قطاع التجزئة المحلي 

متمثال في مبيعات  2017خالل الربع الثالث من العام المالي  في المبيعات لحوظاالذي شهد ارتفاعا م

 " كونكريت وبراندز فور ليس".  سالسل المتاجر

 عرفة القابضة:ال أعمالنتائج  ملخص

 

 

 بلغت 2017 من العام المالي ياألول أشهر التسعةخالل  صافي مبيعات مجمعة القابضة حققت العرفة 

من العام المالى  ياالول أشهر التسعة خالل أمريكىمليون دوالر 186,8  مقارنة ب أمريكىمليون دوالر   169,8

 خفاضبانترجمة القوائم المالية عد بسلبا  بمصر والمملكة المتحدةتأثرت مبيعات الشركات العاملة حيث  2016

للجنيه المصري  %52,1 بمتوسط نسبةامام الدوالر االمريكي  االسترليني هالجنيو قيمة الجنيه المصري

علي العملة  الشركات علي الرغم من ارتفاع مبيعات خالل الفترةللجنيه االسترليني  %0,6 متوسط نسبةو

 في السوق المصري والسوق االنجليزي. المحلية

التسعة أشهر االولي 

2017/2016 

التسعة أشهر االولي  

2018/2017 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 768 169 845 186

 األرباح التشغيلية 865 12 578 5

األرباح التشغيلية هامش 7,6% 3,0%  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 980 3 036 3

 هامش صافى األرباح 2,3% 1,6%
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الشركات العاملة بسوق مبيعات  ملحوظا فيارتفاعا شهد  2017لجدير بالذكر بان الربع الثالث من العام المالي ا

"كونكريت و براندز فور ليس " حيث نجحت الشركتين  شركتي المتمثلة في سالسل متاجر والتجزئة المحلي 

  .خالل الفترة نتيجة الجهود التسويقية المبذولةالمبيعات في زيادة حجم 

 

 مليون 9,12 بلغت 7201 المالي العام من األولي أشهر التسعة خالل تشغيلية ارباحا   القابضة العرفة حققت 

 خالل %0,3و هامش ربح قدره  أمريكي دوالر مليون 5,6 ب مقارنة %6,7و هامش ربح قدره  أمريكي دوالر

 في بالمجموعة الصناعي بالقطاع العاملة الشركات نجحتحيث  2016 المالي العام من األولي أشهر التسعة

 ريةالمص للصادرات االيجابية للمؤشرات انعكاسا خالل الفترة الصناعية التكاليف خفضو الربحية هوامش زيادة

 تجزئةال قطاعات فيالغير متكررة  والعمومية االدارية المصاريف انخفاض الي باالضافة هذا الصرف، سعر تحرير بعد

 .المتحدة والمملكة مصر في

 

 و هامش ربح قدره  أمريكي دوالر مليون 0,4 بلغت الضريبة احتساب بعد ارباح صافي القابضة العرفة حققت

 أمريكي دوالر مليون 3,0 ب مقارنة 3%1,1بزيادة قدرها  2017 المالي العام من األولي أشهر التسعة خالل 3,2%

 .2016 المالي العام من األولي أشهر التسعة خالل %6,1و هامش ربح قدره 

 
 ملخص نتائج أعمال القطاعات:

 

  :الفاخرةالمالبس قطاع 

 

 

 

 

 41,1مبيعات تقدر ب صافي  2017من العام المالي  االولي أشهر ةتسعالخالل حقق قطاع المالبس الفاخرة 

تاثرت  .نفس الفترة من العام المالي السابق خالل دوالر أمريكي مليون 55,2 مليون دوالر أمريكي مقارنة ب

انخفاض قيمة الجنيه المصري امام ببعد ترجمة القوائم المالية  ش.م.م شركة كونكريت للمالبس الجاهزةمبيعات 

علي الرغم من  2017خالل التسعة أشهر االولي من العام المالي  %52,1نسبة متوسط الدوالر االمريكي ب

مبيعات الشركة نمو ملحوظا  كما شهدت. الفترةخالل  %7,32ارتفاع مبيعات الشركة علي العملة المحلية بنسبة 

التسعة أشهر االولي 

2017/2016 

التسعة أشهر االولي 

2018/2017 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  062 41 214 55  

 األرباح التشغيلية 061 3 590 2

األرباح التشغيلية هامش 7,5% 4,7%  
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نتيجة  %7,34بنسبة المبيعات حجم حيث نجحت الشركة في زيادة  2017خالل الربع الثالث من العام المالي 

 .الجهود التسويقية المبذولة

 %2,18بزيادة قدرها  %7,5وهامش ربح قدره مليون دوالر أمريكي  3,1بتشغيلية تقدر  ا  سجل القطاع أرباح

إيجيبت  لشركة الصناعيةنتيجة انخفاض التكاليف  %4,7هامش ربح قدره و امريكي مليون دوالر 2,6 مقارنة ب

كونكريت للمالبس الجاهزة لشركة  المصاريف االدارية والعمومية وانخفاض  تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م

  .م.م.ش

  :الفورمالقطاع المالبس 

 
 

 
 

 

 

 

من العام  يولاأل ة أشهرتسعالمليون دوالر أمريكى خالل  159,3 بلغتصافي مبيعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

فعلي الرغم  .2016من العام المالي  ياألول ة أشهرتسعالخالل  أمريكىمليون دوالر  172,1 مقارنة ب 2017المالي 

مجموعة ارتفاع مبيعات و الجنيه االسترلينيعلي  %9,3بنسبة  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعةمبيعات ع اارتفمن 

الجنيه المصري اال ان انخفاض قيمة الجنيه االسترليني والجنيه علي  %56,1بنسبة  جولدن تكس لالصواف ش.م.م

خالل الفترة ادي للجنيه المصري  %52,1و للجنيه االسترليني %6,0بمتوسط نسبة الدوالر االمريكي المصري امام 

  .2017ة اشهر االولي من العام المالي تسعخالل ال الي انخفاض مبيعات الشركتين بعد ترجمة القوائم المالية

مقارنة  %8,17بزيادة قدرها  % 5,2 قدره هامش ربحو دوالر أمريكي مليون 8,3 تقدر بتشغيلية  ا  سجل القطاع أرباح

التكاليف  ظ فيملحو انخفاضمدعومة ب فترة المقارنةخالل % 4,1 قدره هامش ربحو مليون دوالر أمريكي 7,0 ب

للمجموعة ة انخفاض المصاريف االدارية والعمومي و السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م شركةللالصناعية 

 .م.م.مجموعة جولدن تكس لالصواف ش و (Baird) االنجليزية بيرد

 

 
 

 

 
 

 

التسعة أشهر االولي 

2017/2016 

التسعة أشهر االولي 

2018/2017 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  317 159 149 172  

 األرباح التشغيلية 254 8 009 7

ح التشغيليةااألرب امشه 5,2% 4,1%  
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  : كاجوالالمالبس القطاع 
 

 

 

من العام  ياألول أشهرة تسعالمليون دوالر أمريكى خالل  9,5 صافي مبيعات بلغت الكاجوال المالبسحقق قطاع 

تعمل الشركة  . 2016من العام المالي  ياألول أشهرالتسعة أمريكى خالل مليون دوالر  9,9مقارنة ب  2017المالي 

جاهدة علي زيادة حجم التصدير للسوق االمريكي والذي يعد من اهم  السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م

 تحرير سعر الصرف. عدبالمصرية  للصادراتاالسواق االستراتيجية للشركة انعكاسا للمؤشرات االيجابية 

 300خسارة قدرها مقارنة ب% 5,1وهامش ربح قدره أمريكي ألف دوالر  484 تقدر بسجل القطاع أرباحا  تشغيلية 

ركة للش والعمومية والمصاريف االدارية الصناعية فنتيجة انخفاض التكالي دوالر أمريكي خالل فترة المقارنة ألف

 .السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

  صناعة تجزئة، تجارة ورائدة فى مجال  دوليةاستثمارات  شركة واإلستشارات ش.م.م. هي لإلستثمارات العرفة

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

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

 . متجر في 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 وافريقيا األوسط الشرق, مصر

 Ermenegildo Zegna مجموعة

 لمزيد من اإلستفسارات:

 بعالقات المستثمرين:برجاء اإلتصال 

 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 

التسعة أشهر االولي 

2017/2016 

التسعة أشهر االولي 

2018/2017 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  537 9 905 9  

ح التشغيليةااألرب 484 (300(  

ح التشغيليةااألرب هامش  5,1% %)3,0(  
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