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

 التسعة أعمال نتائج عن تعلن والغزل والنسيج الجاهزة المالبس ات تجزئة وتصنيعطاعق فى

 .2019/2020 المالي من العام أشهر االولي

 

 بلغت 9102 المالي العام من األولي أشهر تسعةال خالل مجمعة مبيعات صافي القابضة العرفة حققت

 العام من االولي أشهر تسعةال خالل أمريكى دوالر مليون 071,9 ب مقارنة أمريكى دوالر مليون 052,2

انخفاض مبيعات ب ةمتأثر (Baird)ة بيرد نتيجه انخفاض مبيعات المجموعه االنجليزي 9102 المالى

ن مالمملكة المتحدة منذ التصويت بخروج  بشكل عام التجزئه بالسوق االنجليزي وانكماش السوق

وذلك علي  .ةالمتحد ةمن حاله عدم استقرار سياسي واقتصادي بالمملك ما تبعهاالتحاد االوروبي و

 .ةللقطاع الصناعي للمجموع ةمبيعات التصديريال ارتفاعالرغم من 

 

 هامش و أمريكي دوالر مليون 01,2 تبلغ الضريبة احتساب بعد ارباح صافيسجلت العرفة القابضة 

 أمريكي دوالر مليون 0,1 ب مقارنة 9102 المالي العام من األولي التسعة اشهر خالل %8,6 قدره ربح

 انخفاضبدعم من  9102 المالي العام من األولي أشهر تسعةال خالل%8,1 قدره ربح هامش و

 .المصاريف االدارية والعمومية بالمجموعة

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 :شركاتأعمال ال ملخص نتائج

 كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م

الرجال  لمالبس CONCRETE  متاجر لسلسلة المالكه - كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م شركةسجلت 

صافي مبيعات  1029العام المالي اشهر االولي من  التسعةخالل  - بالسوق المصري االطفال مالبسالفاخرة و

  .المقارنة فترةدوالر أمريكي خالل  مليون 21,3مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  21,8ا قدره

أشهر االولي  التسعة 

9102/9102 

أشهر االولي   تسعةال

9102/9191 

 النتائج المجمعة 

 دوالر أمريكي( باأللف)

 صافي المبيعات 914 159 190 174

 األرباح بعد إحتساب الضريبةصافى  849 10 386 1

 هامش صافى األرباح %8,6 0,8%
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 مليون دوالر امريكي 1,4قدرها  1029اشهر االولي من العام المالي  التسعةخالل  باح تشغيليةار سجلت الشركه

طنطا وسيتي سنتر في  جديدةمتاجر افتتاح تم . هذا وقد خالل فترة المقارنة امريكيمليون دوالر  1,2مقارنة ب 

 خالل الربع الثالث من العام.  ةالماظ

 ش.م.ميوروميد للتجارة و التسويق 

 المصري بالسوق  Brandshub.coوالمالكة لسلسة المتاجر  .م.مش التسويق و للتجارة يوروميد شركة سجلت

 3,1مبيعات قدرها  (”Value Chains“قطاع المتوسط في اللمجموعة العرفة القابضة  التجزئةذراع يمثل ي ذ)وال

خالل مليون دوالر امريكي  4,3مقارنة ب  1029العام المالي اشهر االولي من  التسعةمليون دوالر امريكي خالل 

 . 2019المالي العام مناقصات هامة لتوريد المالبس خالل طرح تأخر نتيجه المقارنة فترة

دوالر امريكي خالل  الف 66 ارباح قدرهادوالر امريكي مقارنة ب الف (429) تشغيلية قدرها خسائرالشركة  سجلت  

الربع تم خالل  حيث Brandshub.co متاجر لسلسةجديده ال المتاجر افتتاحفي باالستثمار  ةمتاثر المقارنة فترة

زيادة المصاريف مما ادي الي  التجاريه والمحافظات الموالت كبريفي  فروع جديدة 3افتتاح   2019الثالث من العام

 ةواكبلم موقع التسوق االلكترونيستثمار في اهتمام كبير باال ةل الشركوتؤ. هذا وةخالل الفتر االدارية والعمومية

، هذا والجدير بالذكر بان مبيعات اكبر من العمالء ةلقاعد بهدف الوصولالتطور الشديد في التسوق االلكتروني 

  .للشركة من صافي مبيعات التجزئة %20نسبة  تصل احيانا اليالتسوق االلكتروني 

 (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعة

اشهر  التسعةمليون دوالر امريكي خالل  86,3صافي مبيعات قدرها  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعةسجلت 

 عدم حالةباستمرار  متأثرا ةمليون دوالر امريكي خالل فترة المقارن 201,2مقارنة ب  1029االولي من العام المالي 

 االتحاد من المتحدة المملكة بخروج التصويت بعد الرؤيه وضوح لعدم المصاحب االنجليزي السوق في االستقرار

  االوروبي.

اشهر االولي  التسعةالف دوالر امريكي خالل  691ارباح تشغيلية قدرها  (Baird)بيرد  سجلت المجموعة االنجليزية

شهد الربع الثالث لعام . دوالر امريكي خالل فترة المقارنة مليون( 1,6مقارنة بخسائر قدرها ) 1029من العام المالي 

الف دوالر امريكي مقارنة  318لتسجل  (Baird) في االرباح التشغيلية للمجموعة االنجليزية بيرد ملحوظ ارتفاع 1029

 المصاريفانخفاض انخفاض تكلفة المبيعات خالل الربع الثالث و بدعم من( مليون دوالر امريكي 2,9قدرها ) بخسائر

 ةهيكل ةالعاد ةشامل ةتنفيذ خطعلي  ةالمتحد ةبالمملكتعمل ادارة الشركه حيث  ،ةخالل الفتراالدارية والعمومية 

 .واالستثمار في موقع التسوق االلكتروني ةوتقليل العمال ةالتخارج من المتاجر الخاسر الشركة تتضمن
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 الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م

خالل  مليون دوالر امريكي 83,2صافي مبيعات تقدر ب  م.م.ش الجاهزة للمالبس الشركة السويسريةسجلت 

. شهد الربع مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة 61,8مقارنة ب  1029اشهر االولي من العام المالي  التسعة

علي  ة. هذا وتعمل الشركه جاهد%36.1قدرها  ةفي المبيعات بزياد ةزياده ملحوظ 1029الثالث من العام المالي 

  لتنويع االسواق. ةالشرك ةوفقا لخطجديدة  ةفتح اسواق اوروبي

  1029العام المالي  مناشهر االولي  التسعةكي خالل مليون دوالر امري 2,2تقدر ب تشغيلية الشركة ارباح  حققت

المصاريف  ةانخفاض نسب نتيجة %21,7فترة المقارنة بزيادة قدرها مليون دوالر امريكي خالل نفس  2,9مقارنة ب 

  .خالل الفترة للشركةاالدارية والعمومية 

 تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.مإيجيبت 

 التسعةمليون دوالر امريكي خالل  31,7 قدرها مبيعات م.م.ش الجاهزة للمالبس تيلورنج إيجيبت شركة جلتس

من  الثالثشهد الربع  .مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة 17,1 مقارنة ب 1029اشهر االولي من العام المالي 

توسع في المبيعات لاوذلك نتيجة  %33,1ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشركة بزيادة قدرها  1029العام المالي 

  .االمريكي وباالخص للسوقالتصديرية 

دوالر امريكي خالل  الف 939 ارباح قدرهامقارنة ب( الف دوالر امريكي 217) تشغيلية قدرها  خسائرسجلت الشركة 

الف دوالر  641مسجال ارباح تشغيليه قدرها  ةشهد الربع الثالث ارتفاع ملحوظ في االرباح التشغيلي .المقارنةفترة 

 ةبدعم من انخفاض التكاليف التشغيلي ةالمقارن ةالف دوالر امريكي خالل فتر 111بارباح قدرها  ةامريكي مقارن

 خالل الربع الثالث.  ةللشرك

 

   ش.م.مللمالبس القطنية شركة السويسرية ال

مليون دوالر امريكي خالل  20,4صافي مبيعات تقدر ب م .م.السويسرية للمالبس القطنية ش الشركةسجلت 

نتيجه انخفاض  مقارنةالمليون دوالر امريكي خالل فترة  22,4 مقارنة ب 1029اشهر االولي من العام المالي  التسعة

نجحت الشركة في استعادة حجم  .العام الماضي ةالعمله التركيانهيار  ةازممنذ  مبيعات التصديريه للسوق التركيال

 بدعم من مبيعات السوق االمريكي. 1029الربع الثالث من العام المالي  المبيعات خالل
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دوالر  الف 98 ارباح بلغت 1029للشركة خالل التسعة اشهر االولي من العام المالي تشغيلية ال رباحاال سجلت

 ةة والعمومييالمصاريف االدار نسبه انخفاضذلك بسبب والمقارنة خالل فترة  دوالر امريكي الف 41 مقارنة ب امريكي

 .خالل الفترة بالشركة للمبيعات

   ش.م.م شركة كريستال فورماكينك شيرتس

 التسعةمليون دوالر امريكي خالل  4,3 تقدر بصافي مبيعات   م.م.شركة كريستال فورماكينك شيرتس شحققت 

بدعم من المبيعات  ةخالل فترة المقارن دوالر امريكيمليون  3,2مقارنة ب  1029اشهر االولي من العام المالي 

زيادة في مبيعات الشركة  1029من العام المالي  الثالث. شهد الربع للسوق االمريكي والسوق االسباني ةالتصديري

 .%44,1بزيادة قدرها  مليون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة 2,1 دوالر امريكي مقارنة بمليون  2,8تصل الي ل

 1029اشهر االولي من العام المالي  التسعةخالل  دوالر امريكي الف 211تشغيلية تقدر ب  ارباححققت الشركة 

 ةالتكاليف التشغيلي ةنسبارتفاع  نتيجةذلك وخالل الفترة المقارنة  دوالر امريكي الف 168 تقدر ب بارباحمقارنة 

 .خالل الفترة ونسبة المصاريف االدارية والعمومية للمبيعات

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

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

من سوق المالبس الرسمية تقريبا  %21المصرية و تسيطر علي  مقرها مصر و مقيدة بالبورصة الشركة .الجاهزة

متجر في  131والتي تعمل من خالل   (Baird Group)بيردفي المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 . المملكة المتحدة

   كبر أالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  المحلي بالسوقتمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

 بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكامل مالبس االطفال.التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومتاجر 

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

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

 لمزيد من اإلستفسارات:

 برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

 بجوار سور المنطقة الشمال 21مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

 0(01)  11732093/ 91/ 98 تليفون : 

Email: ir@arafaholding.com 

www.arafaholding.comWebsite:  
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