العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

نتائج أعمال العام المالي 1028/1027

 19أبريل 1028

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م(.العرفة القابضة) المتخصصة فى اإلستثمار
فى قطاعات تجزئة وتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج تعلن عن نتائج اعمال العام المالي
.2018/2017
تضاعفت االرباح التشغيلية للعرفة القابضة خالل العام المالي  2018/2017بأكثر من مرة لتصل الي
 18,2مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  8,1مليون دوالر أمريكي خالل العام المالى ، 2017/2016حيث
نجحت الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بالمجموعة في زيادة هوامش الربحية وخفض التكاليف
التشغيليه ،هذا باالضافة الي انخفاض المصاريف االدارية والعمومية الغير متكررة في قطاعات التجزئة
في مصر والمملكة المتحدة.
حققت العرفة القابضة صافي ارباح بعد احتساب الضريبة خالل العام المالي  2018/2017بلغت 7,0
مليون دوالر امريكي مقارنة ب  7,8مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك علي الرغم من
انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %47,6خالل العام المالي ،2017
هذا باالضافة الي ان صافي ارباح العام المالي السابق تضمنت ارباح غير متكررة ناتجة عن ارصدة
فروق العملة التي نشأت نتيجة تحرير سعر الصرف خالل الربع الرابع من العام المالي .2016
حافظت العرفة القابضة علي مستوي صافي المبيعات المجمعة خالل العام المالي  2018/2017عند
مستوي  240مليون دوالر امريكي وذلك علي الرغم من تأثر مبيعات الشركات العاملة بالسوق
المصري بفروق ترجمة القوائم المالية وانكماش اسواق التجزئة في مصر والتباطؤ االقتصادي
المستمر في السوق االنجليزي منذ التصويت بالخروج من االتحاد االوروبي .

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة:
النتائج المجمعة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات



العام المالي
2018/2017
239 937

العام المالي
2017/2016
240 878

األرباح التشغيلية

18 169

8 135

هامش األرباح التشغيلية

7,6%

3,4%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

7 037

7 803

هامش صافى األرباح

2,9%

3,2%

حافظت العرفة القابضة علي مستوي صافي المبيعات المجمعة خالل العام المالي  2017لتبلغ 239,9
مليون دوالر أمريكى مقارنة ب  240,9مليون دوالر أمريكى خالل العام المالى  2016وذلك علي الرغم من تأثر
مبيعات الشركات العاملة بالسوق المصري بفروق ترجمة القوائم المالية نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري
امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %47,6خالل العام  ،هذا باالضافة الي انكماش اسواق التجزئة في مصر
وما نتج عنه من تراجع القوه الشرائية لدي كثير من العمالء  .كما تأثرت المبيعات بالتباطؤ االقتصادي المستمر
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في السوق االنجليزي منذ التصويت بالخروج من االتحاد االوروبي مما دفع كثير من كبري المتاجر العاملة
بالسوق االنجليزي لتغير سياسات البيع.


حققت العرفة القابضة ارباحا تشغيلية خالل العام المالي  2017بلغت  18,2مليون دوالر أمريكي و هامش ربح
قدره  %7,6مقارنة ب  8,1مليون دوالر أمريكي و هامش ربح قدره  %3,4خالل العام المالي  2016حيث نجحت
الشركات العاملة بالقطاع الصناعي بالمجموعة في زيادة هوامش الربحية وخفض التكاليف التشغيليه  ،هذا
باالضافة الي انخفاض المصاريف االدارية والعمومية الغير متكررة في قطاعات التجزئة في مصر والمملكة المتحدة.



بلغت صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة خالل العام المالى  2017مبلغ  7,0مليون دوالر أمريكى
مقارنة ب  7,8مليون دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة علي الرغم من انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدوالر
االمريكي بمتوسط نسبة  %47,6خالل العام المالي الحالي ،علما بان صافي ارباح العام المالي السابق تضمنت
ارباح غير متكررة ناتجة عن ارصدة فروق العملة التي نشأت نتيجة تحرير سعر الصرف خالل الربع الرابع من العام
المالي .2016

ملخص نتائج أعمال القطاعات:
قطاع المالبس الفاخرة:

قطاع المالبس الفاخرة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالي
2018/2017
58 643

العام المالي
2017/2016
71 479

االرباح التشغيلية

4 178

2 786

هامش األرباح التشغيلية

7,1%

3,9%

كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل العام المالي  2017صافي مبيعات قدرها  19,7مليون
دوالر أمريكي مقارنة ب  29,3مليون دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة ،حيث ادي انخفاض قيمة الجنيه المصري
امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %47,6خالل العام الي تراجع المبيعات بعد ترجمة القوائم المالية علي
الرغم من ارتفاعها بنسبة  % 28,3علي العملة المحلية (الجنيه المصري) .نجحت الشركة في المحافظه علي
حجم البيع خالل العام المالي  2017علي الرغم من انكماش اسواق التجزئة المحلية وتراجع القوة الشرائية لدي
كثير من العمالء خالل العام نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي وما نتج عنه من زيادة
كبيره في معدالت التضخم وارتفاع االسعار .
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سجلت الشركة ارباح تشغيلية قدرها  2,2مليون دوالر امريكي مقارنة ب  3,5مليون دوالر امريكي خالل سنة
المقارنة .الجدير بالذكر ان الشركة نجحت في زيادة االرباح التشغيلية علي العمله المحلية خالل العام المالي
 2017بزيادة قدرها  ،%20,8علي الرغم من ارتفاع المصاريف االدارية والعمومية للشركة خالل العام المصاحبه
للحمله الدعائية والتسويقة التي انطلقت في الربع الثاني من العام المالي .2017
إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت شركة إيجيبت تيلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م مبيعات قدرها  40,1مليون دوالر امريكي خالل العام
المالي  2017مقارنة ب  43,3مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك بسبب استمرار حاله التباطؤ في
كثير من اسواق التجزئة االوروبية .شهد الربع الرابع من العام المالي  2017ارتفاع ملحوظ في مبيعات الشركة
بزيادة قدرها  %20,5مدعومه بزيادة في المبيعات التصديريه للسوق االسباني خالل الفترة .
نجحت الشركة في مضاعفة االرباح التشغيلية خالل العام لتسجل  2,0مليون دوالر امريكي مقارنة ب 417الف
دوالر امريكي خالل سنة المقارنة مدعومه بانخفاض التكاليف التشغيلية للشركة خالل العام المالي .2017

قطاع المالبس الفورمال:

قطاع المالبس الفورمال
(بااللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالي
2018/2017
222 350

العام المالي
2017/2016
220 326

االرباح التشغيلية

9 581

9 153

هامش األرباح التشغيلية

4,3%

4,2%

المجموعة االنجليزية بيرد ()Baird
سجلت المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdصافي مبيعات قدرها  145,5مليون دوالر امريكي خالل العام المالي
 2017مقارنة ب  135,8مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة بزيادة قدرها  %7,1علي الدوالر االمريكي وبنسبة
 %10,0علي العملة المحلية ( الجنيه االسترليني) وذلك علي الرغم من استمرار حالة التباطؤ االقتصادي بالسوق
االنجليزي منذ التصويت بخروج المملكة المتحدة من االتحاد االوروبي والتي انعكست علي نتائج كثير من سالسل
المتاجر الكبري العاملة بالسوق االنجليزي .الجدير بالذكر ان المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdتسيطر علي %15
تقريبا من سوق المالبس الرسمية بالمملكة المتحدة من خالل م جموعة من الماركات المرموقة والتي تضمBen :
 Jeff Banks, Gibson London, Shermanو  .Racing Greenهذا باالضافة الي النمو الملحوظ في مبيعات الشركة
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عبر التسوق االلكتروني والذي وصل الي  %17تقريبا خالل العام المالي  ،2017وتعمل الشركة جاهده علي استمرار
نمو وتطوير التسوق االلكتروني لمواكبه الطفره الملحوظه التي يشهدها العالم في هذا المجال .
حققت المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdنتائج ايجابية خالل الربع الرابع من العام المالي  2017علي مستوي
المبيعات حيث زادت المبيعات بنسة  %34,0خالل الربع الرابع من العام المالي  2017مقارنة بنفس الفترة من العام
المالي السابق .سجلت الشركة ارباح تشغيلية قدرها  2,8مليون دوالر امريكي خالل عام  2017مقارنة بارباح قدرها
 2,9مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة.
الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م صافي مبيعات تقدر ب  87,6مليون دوالر امريكي مقارنة ب
 95,7مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة حيث تأثرت المبيعات بالتباطؤ االقتصادي بالسوق االنجليزي وقيام
كثير من كبري المتاجر بتغير سياسات البيع حيث يعد السوق االنجليزي احد االسواق االستراتيجية الهامة للشركة.
ن جحت الشركة في زيادة االرباح التشغيلية خالل العام المالي  2017بدعم من االنخفاض الملحوظ في التكاليف
التشغيلية للشركة خالل العام لتسجل  4,4مليون دوالر امريكي مقارنة ب 3,2مليون دوالر امريكي خالل سنة
المقارنة. .
مجموعة جولدن تكس لالصواف ش.م.م
سجلت مجموعة جولدن تكس لالصواف ش.م.م صافي مبيعات خالل العام المالي  2017تقدر ب  12,6مليون دوالر
امريكي مقارنة ب  18,8مليون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة وذلك علي الرغم من ارتفاع مبيعات الشركة علي
العملة المحلية ( الجنيه المصري) بنسبة  %28,2حيث تأثرت المبيعات بعد ترجمة القوائم المالية بانخفاض قيمة
الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة  %47,6خالل العام المالي .2017
حققت الشركة ارباح تشغيلية تقدر ب  1,3مليون دوالر امريكي خالل العام المالي  2017مقارنة ب  1,4مليون دوالر
امريكي خالل العام السابق نتيجة انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي علي الرغم من نجاح الشركة
في مضاعفة االرباح التشغيلية علي العمله المحليه خالل العام المالي.2017
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قطاع المالبس الكاجوال :

قطاع المالبس الكاجوال
(بااللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالي
2018/2017
15 216

العام المالي
2017/2016
13 330

االرباح التشغيلية

1 224

103

هامش األرباح التشغيلية

8,0%

0,8%

الشركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.م
سجلت الشركة صافي مبيعات تقدر ب  14,3مليون دوالر امريكي مقارنة ب  13,3مليون دوالر امريكي خالل سنة
المقارنة بزيادة قدرها  %7,0نتيجة الجهود المبذولة من ادارة الشركة لفتح اسواق تصديرية جديدة مثل السوق
التركي باالضافة الي استعادة الشركة لمكانتها التصديريه في السوق االمريكي والذي يعد احد اهم االسواق
االستراتيجية للشركة.
حققت الشركة ارباح تشغيلية تقدر ب  825الف دوالر امريكي مقارنة ب خسائر قدرها  177الف دوالر امريكي بدعم
من انخفاض التكاليف التشغيلية للشركة خالل العام المالي.
عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م .هي شركة استثمارات دولية رائدة فى مجال تجزئة ،تجارة وصناعة المالبس
الجاهزة .الشركة مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  %15تقريبا من سوق المالبس الرسمية في
المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية بيرد ) (Baird Groupوالتي تعمل من خالل  235متجر في المملكة
المتحدة.
 تمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات بالسوق المحلي العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر متاجر
التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و مالبس 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
باالضافة الي بعض الشراكات اإلستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية مثل مجموعة Ermenegildo Zegna
لمزيد من اإلستفسارات:
برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:
العرفة لإلستثمارات واإلستشارات )العرفة القابضة)
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر شارع  15بجوار سور المنطقة الشمال
تليفون 0)02( 22731093 /95 /98 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com
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