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

ي مالال العاماعمال  نتائج عن تعلن والغزل والنسیج الجاھزة المالبس ات تجزئة وتصنیعطاعق فى

2018/2019. 
المالي العام ملیون دوالر أمريكى خالل  236,6ت بلغ مجمعة صافي مبیعاتحققت العرفة القابضة 

ارتفعت مبیعات  .2017/2018خالل العام المالى  ملیون دوالر أمريكى239,9  مقارنة ب 2018/2019

 . بمصرانكماش اسواق التجزئة الشركات العاملة بقطاع التجزئة المحلي خالل العام علي الرغم من 

عام الربع الرابع من الخالل العام وباالخص خالل  اعمال التجزئة بالمملكة المتحدهعات بینما تراجعت مبی

 أالمملكة المتحدة واحدة من اسوب بیعات سالسل متاجر  التجزئة العاملةم حیث شھدت 2018 المالي

 السوق في االستقرار عدم حالةوذلك بسبب  2008منذ عام  سم الشتاء واعیاد الكريسماسامو

 االوروبي االتحاد من المتحدة المملكة بخروج التصويت بعد هالرؤي وضوح لعدم المصاحب االنجلیزي

سالسل المتاجر للبقاء  كبريوتكافح واعتماد العمالء علي التسوق االلكتروني بشكل اكبر. ھذا 

 2018افالسه خالل الربع الثالث من العام المالي   House of Fraserبالسوق االنجلیزي حیث اعلن 

وتغیر في  خطة شاملة العادة ھیكلة الشركةعن   Debenhamsعمالق التجزئة الشھیر  ناعلكما 

مسجلة و متداول  شركة من وتحويلھا علي الشركة بالسیطره مقرضونالقام  ان بعد الملكیهھیكل 

ارتفعت مبیعات الذراع الصناعي للمجموعة خالل العام ھذا وقد .   لشركة مغلقةاسھمھا في البورصة 

الصعوبات اجتذاب عمالء جدد من السوق االمريكي وذلك علي الرغم من نجح في  و 2018المالي 

  ي.السوق االنجلیزب وحالة الركودالتي واجھت القطاع خالل العام بسبب االزمة التركیة 

 8201/9201العام المالي خالل  بعد احتساب الضريبة مجمعة صافي ارباححققت العرفة القابضة 

دوالر امريكي خالل سنة المقارنة متضمننا خسائر  ملیون 7,0ملیون دوالر امريكي مقارنة ب  3,1بلغت 

س افالبسبب خسائر العمالء التي تكبدتھا الشركة نتیجة  (Baird)غیر متكرره للمجموعة االنجلیزية بیرد

 ، ھذا باالضافة الي تأثر االرباح بارتفاع التكالیف التشغیلیة House of Fraserعمالق التجزئة الشھیر 

للقطاع الصناعي نتیجة تغیر دفة االسواق التصديرية بعد خالل العام  والعمومیة والمصاريف االدارية

 االزمة التركیة ودخول عمالء جدد من السوق االمريكي.

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 

 

 العام المالي
2018/2017 

العام المالي 
2019/2018 

 النتائج المجمعة 
 (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 554 236 937 239
 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 085 3 037 7

 ھامش صافى األرباح 1,3% 2,9%
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ملیون دوالر أمريكى  236,6 بلغت 2018 العام الماليخالل  مجمعةالمبیعات الصافي  القابضة حققت العرفة

 التجزئة بقطاع العاملة الشركات مبیعات ارتفعت .2017العام المالى  خالل ملیون دوالر أمريكى239,9  مقارنة ب

اعمال التجزئة  مبیعات تراجعت بینما .بمصر التجزئة اسواق انكماش استمرار من الرغم علي العام خالل المحلي

 سالسل مبیعات شھدت ،حیث 2018 المالي العام من الرابع الربع خالل وباالخص العام خالل بالمملكة المتحده

 وذلك 2008 عام منذ الكريسماس واعیاد الشتاء مواسم اسوأ من واحدة المتحدة بالمملكة العاملة التجزئة  متاجر

 متحدةال المملكة بخروج التصويت بعد الرؤيه وضوح لعدم المصاحب االنجلیزي السوق في االستقرار عدم حالة بسبب

 لبقاءل المتاجر سالسل كبريتكافح و ھذا. اكبر بشكل االلكتروني التسوق علي العمالء واعتماد االوروبي االتحاد من

 عمالق اعلن كما 2018 المالي العام من الثالث الربع خالل افالسه  House of Fraser اعلن حیث االنجلیزي بالسوق

في ھیكل الملكیه بعد ان قام المقرضون  وتغیر الشركة ھیكلة العادة شاملة خطة  Debenhams الشھیر التجزئة

 يعاني حیث مغلقة لشركة البورصة في اسھمھا متداول و مسجلةمن شركة بالسیطره علي الشركة وتحويلھا 

 وتقلیل الخاسرة الفروع من فرع 50 من اكثر اغالقالخطه  تتضمن. الفروع من كثیر في المبیعات تراجع من حالیا

 منتھيال المالي العام خالل متكررة یرغ نقدية غیر خسائر اكبر الشركة تحقیق اثر علي المقبلة االعوام خالل العمالة

نجح في  و الحالي المالي العام خالل للمجموعة الصناعي الذراع مبیعات ارتفعت وقد ھذا..  2018 سبتمبر في

 بسبب العام خالل القطاع واجھت التي الصعوبات من الرغم علي وذلك االمريكي السوق من جدد عمالء اجتذاب

 . االنجلیزي السوق استقرار وعدم التركیة االزمة

 أمريكىملیون دوالر  1,3 مبلغ 8201ى خالل العام المال بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ

) Baird(بیرد االنجلیزية للمجموعة متكرره غیر خسائر متضمننا المقارنة سنةخالل ملیون دوالر أمريكي   7,0 مقارنة ب

 باالضافة ھذا ، House of Fraser یرالشھ التجزئة عمالق افالس نتیجة الشركة تكبدتھا التي العمالء خسائر بسبب

 تغیر تیجةن الصناعي للقطاع العام خالل والعمومیه االدارية والمصاريف التشغیلیة التكالیف بارتفاع االرباح تأثر الي

 .االمريكي السوق من جدد عمالء ودخول التركیة االزمة بعد التصديرية االسواق دفة

 :أعمال القطاعات ملخص نتائج

  :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 العام المالي
2018/2017 

العام المالي 
2019/2018 

 قطاع المالبس الفاخرة
  (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 590 63 643 58

 االرباح التشغیلیة 006 5 178 4

التشغیلیة ھامش األرباح 7,9% 7,1%  
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 كونكريت للمالبس الجاھزة ش.م.م

الرجال الفاخرة لمالبس  CONCRETE لسلسلة متاجرالمالكه - ش.م.م كونكريت للمالبس الجاھزة سجلت شركة

ملیون دوالر أمريكي  21,1ا صافي مبیعات قدرھ 2018خالل العام المالي  - بالسوق المصري االطفال مالبسو

الكمیات  تراجعو ذلك علي الرغم من ، %1,7 بزيادة قدرھادوالر أمريكي خالل سنة المقارنة  ملیون 19,7مقارنة ب 

تعمل  .استمرار انكماش اسواق التجزئة بشكل عام في مصر ذلك بسببو 2018خالل العام المالي  المباعة

الحیاة  االستثمار في المنتجات المبتكره التي تواكب م جاھدة علي.م.شركة كونكريت للمالبس الجاھزة ش

 .االحذيةفي االكسسوارات وباالضافة الي التوسع  (Traveler Suit) بدله المسافرمثل العصرية 

ملیون دوالر امريكي خالل سنة  2,2ملیون دوالر امريكي مقارنة ب  3,3قدرھا  ارباح تشغیلیةسجلت الشركة 

و ذلك علي الرغم  2018خالل العام المالي االدارية والعمومیة التكالیف خفضفي الشركة نجحت  حیث، المقارنة

حیث عملت الشركة جاھدة علي تقنین المصاريف خالل العام  Iconic Manاستمرار الحملة الدعائیة من 

مواقع التواصل االجتماعي بشكل اكبر لما لھا من الدعاية عبر   استخدامللحمله من خالل ة بالتسويقیة المصاح

  . العمالءتأثیر ايجابي ومباشر علي 

 ش.م.ميورومید للتجارة و التسويق 

 بالسوق المصري  Brandshub.coوالمالكة لسلسة المتاجر  شركة يورومید للتجارة و التسويق ش.م.م سجلت

 5,1مبیعات قدرھا  )”Value Chains“قطاع المتوسط في اللمجموعة العرفة القابضة  ذراع التجزئة(والتي تمثل 

 بزيادة قدرھا خالل سنة المقارنةملیون دوالر امريكي  3,9مقارنة ب  2018ملیون دوالر امريكي خالل العام المالي 

5,30%.  

دوالر امريكي خالل سنة  الف 4,8دوالر امريكي مقارنة ب  الف )2,84( تشغیلیة قدرھا خسائرالشركة  سجلت  

حیث ان الشركة  افتتاح متاجر الشركة الجديدة خالل الربع الثالث والرابع من العام الماليو ذلك نتیجة  المقارنة

. ھذا وقد اعلنت تعمل في ھذه المرحلة علي تكوين قاعدة قوية لسلسة المتاجر تستطیع من خالله النمو 

 للمالبس مختلفة اقسام شملوالذي ي بالسوق المصري "BrandsHub.Co"الشركة عن انطالق سلسلة متاجر 

. والجدير بالذكر ان  2018خالل الربع الثالث من العام المالي  االحذية و ،االكسسوار االطفال الحريمي، الرجالي،

قع متخصص للتسوق موبانطالق  2018قامت خالل العام المالي  يورومید للتجارة والتسويق ش.م.مشركة 

 سلسلة من خالل في الفترة القادمة شركة التسعي االلكتروني للمالبس الجاھزة واالحذية واالكسسوار. ھذا و 

المصري السوق ب قطاع التجزئة المتوسط علي حصة سوقیة اكبر فيحصول علي ال " BrandsHub.Co "متاجرھا   

  .في كبري الموالت التجارية بالقاھرة و بعض المحافظات التواجدمن خالل 
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 إيجیبت تیلورنج للمالبس الجاھزة ش.م.م

ملیون دوالر  40,0علي مستوي مبیعاتھا مسجال  م.م.ش الجاھزة للمالبس تیلورنج إيجیبتشركة حافظت 

 . بدعم من مبیعات الشركة التصديرية للسوق االمريكي و السوق االسباني 2018امريكي خالل العام المالي 

ملیون دوالر امريكي خالل سنة  2,0ملیون دوالر امريكي مقارنة ب  1,8الشركة ارباح تشغیلیة قدرھا  سجلت

سوق عمالق  المصاحبة لفتح 2018و ذلك نتیجة ارتفاع المصاريف االدارية و العمومیة خالل العام المالي  المقارنة

ارتفاع ملحوظ في مبیعات الشركة بزيادة قدرھا  2018شھد الربع الرابع من العام المالي  .مثل السوق االمريكي

 كبريجتذاب عمالء جدد من المصاحبة % 31,2 ارتفاع ملحوظ في االرباح التشغیلیة بزيادة قدرھا و  10,7%

  .Men’s Wearhouseو  Brooks Brothers, Peerlessالماركات العالمیة العاملة بالسوق االمريكي مثل 

  :الفورمالقطاع المالبس 

 

 )Baird(بیرد  االنجلیزية المجموعة

 2018ملیون دوالر امريكي خالل العام المالي  136,8صافي مبیعات قدرھا  )Baird(بیرد  االنجلیزية المجموعةسجلت 

تأثرت مبیعات الشركة وباالخص خالل الربع الرابع من  .دوالر امريكي خالل سنة المقارنة ملیون 145,5مقارنة ب 

 تحدةالم المملكة بخروج التصويت بعد الرؤيه وضوح لعدم المصاحب االنجلیزي السوق في االستقرار عدم حالةبالعام 

 متاجر سالسل مبیعات شھدتبشكل اكبر ، حیث  االلكتروني التسوق علي العمالء واعتماد االوروبي االتحاد من

 واعیاد الشتاء مواسم اسوأ من واحدة 2018خالل الربع الرابع من العام  المتحدة بالمملكة العاملة التجزئة

 .  2008 عام منذ الكريسماس

وما ترتب علیه من تراجع اوضاع الكثیر  المجموعة االنجلیزية بیرد بحالة الركود بالسوق االنجلیزي ارباح ھذا وقد تاثرت

 وما  2018 المالي العام من الثالث الربع خالل افالسه  House of Fraser اعلن حیثالكبري  من سالسل المتاجر 

 خطة  Debenhams الشھیر التجزئة عمالق اعلن كماترتب علیه من قیام الشركة بتكبد خسائر عمالء غیر متكرره ،

وتغیر في ھیكل الملكیه  الفروع من كثیر في المبیعات تراجع من حالیا يعاني حیث الشركة ھیكلة العادة شاملة

 لشركة البورصة في اسھمھا متداول و مسجلةبعد ان قام المقرضون بالسیطره علي الشركة وتحويلھا من شركة 

 العام المالي
2018/2017 

العام المالي 
2019/2018 

 قطاع المالبس الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 009 220 350 222

 االرباح التشغیلیة 846 3 581 9

التشغیلیة ھامش األرباح 1,7% 4,3%  
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ملیون دوالر امريكي خالل عام  )2,1(قدرھا  تشغیلیةخسائر   )Baird(بیرد  االنجلیزية. سجلت المجموعة  مغلقة

ھذا وقد قامت ادارة المجموعة االنجلیزية  .امريكي خالل سنة المقارنةدوالر ملیون  2,8 قدرھا بارباحمقارنة  2018

بجھود ھائلة لالستفادة من التغیرات التي تحدث في السوق االنجلیزي من خالل مشروع يھدف الي  Bairdبیرد 

ن: ي ويتضمزيادة الربحیة والحصول علي حصة سوقیة اكبر بعد خروج العديد من المنافسیین من السوق االنجلیز

، تخفیض ايجارات المتاجر الجیدة لزيادة ربحیتھا، مناقشة تحسین  Debenhamsالتخارج من المتاجر الخاسرة مع 

،تخفیض العمالة ، تخفیض حجم المخزون  Debenhamsالشروط التعاقدية مع العمالء والشركاء االستراتیجین مثل 

 House of Fraserضافة الي فتح التفاوض مع المالكیین الجدد ل ، االستثمار بشكل اكبر في التسوق االلكتروني باال

لوضع خطة عمل مستقبلیه طموحه. ھذا وتوجه ادارة شركة العرفة القابضة الشكر لفريق عمل المجموعة االنجلیزية 

   لمتحدة.بیرد علي العمل الدوؤب وادارة االزمة بكفاءة في ظل االحداث السريعة وحالة عدم االستقرار في المملكة ا

 الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م

المصدرة للمالبس الجاھزة  (و التي تعد اولي الشركات م.م.ش الجاھزة للمالبس السويسرية الشركةسجلت 

الوروبا طبقا للتقرير الصادر عن المجلس التصديري للمالبس الجاھزة عن صادرات مصر لقطاع المالبس الجاھزة من 

 المقارنةملیون دوالر امريكي خالل سنة  87,6ملیون دوالر امريكي مقارنة ب  94,4ب  صافي مبیعات تقدر)  2018عام 

عدم بسبب حالة السوق االنجلیزي  منو ذلك علي الرغم من انخفاض المبیعات للعمالء  %7,80بزيادة قدرھا 

 .االستقرار

ملیون دوالر  4,4مقارنة ب  2018ملیون دوالر امريكي خالل العام المالي  3,7تقدر ب تشغیلیة الشركة ارباح  حققت

 .  2018خالل العام المالي  التكالیف التشغیلیة للشركةزيادة  السابق نتیجة المالي امريكي خالل العام

في المبیعات التصديرية خالل الربع زيادة حققت  م.م.ش الجاھزة للمالبس السويسريةالجدير بالذكر ان الشركة 

ملیون دوالر  1,8تقدر ب تشغیلیة رباح ا سجلت الشركةكما  %38,8بزيادة قدرھا  2018الرابع من العام المالي 

دوالر امريكي خالل  الف )388( خسائر تشغیلیة تقدر بمقارنة ب 2018امريكي خالل الربع الرابع من العام المالي 

 و العمومیة بشكل ملحوظ و المصاريف االدارية التكالیف التشغیلیه خفضنتیجة  2017العام المالي لربع الرابع من ا

    . 2018 من العام المالي عالربع الراب خالل
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 مجموعة جولدن تكس لالصواف ش.م.م

 المصانع في مجال الغزل و النسیج احدي كبريالتي تمتلك (و م.م.ش لالصواف تكس جولدن مجموعةسجلت 

ملیون دوالر امريكي مقارنة  13,0قدر ب ت 2018صافي مبیعات خالل العام المالي  في مصر و المنطقة) واالقمشة

 انخفاض المبیعات التصديرية للسوق التركي علي الرغم من وذلك ملیون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة 12,6ب 

انھیار اللیرة التركیة الدني مستوياتھا في اغسطس الماضي  نتیجة احد اھم االسواق التصديرية للشركة الذي يعدو

وما ترتب علیه من اجراءات احترازية  من قیمتھا امام الدوالر االمريكي منذ بداية العام %50وانخفاض العملة باكثر من 

  .یةفي تركیا مما ادت الي عدم قدره العمالء من السوق التركي بالوفاء بالتزامتھم التشغیلیة او المال

ملیون دوالر  1,3مقارنة ب  2018ملیون دوالر امريكي خالل العام المالي  1,2 تقدر بارباح تشغیلیة  الشركةحققت 

 .السابقالمالي امريكي خالل العام 

 قطاع المالبس الكاجوال : 
 

 

   للمالبس القطنیة ش.م.مشركة السويسرية ال

 ملیون دوالر امريكي مقارنة ب  14,7صافي مبیعات تقدر ب  م.م.السويسرية للمالبس القطنیة شسجلت الشركة 

و ذلك علي الرغم من تاثر المبیعات في الربع الرابع من العام المالي  .ملیون دوالر امريكي خالل سنة المقارنة 14,3

الوفاء بالتركي  من السوق نتیجة االزمة التركیة من انھیار العملة و ما ترتب علیھا من عدم قدرة العمالء 2018

ھذا و قامت ادارة الشركة ببذل الكثیر من الجھود الستعادة مكانتھا التصديرية في  .المالیةو اماتھم التشغیلیة ابالتز

 .  Macy’sمن السوق االمريكي مثل الشركة السوق االمريكي و نجحت في اجتذاب مرة اخري عمالء 

و ذلك بسبب دوالر امريكي  الف 825 مقارنة ب  دوالر امريكي ملیون) 1,3( تشغیلیة تقدر ب خسائرالشركة  حققت

  .  االسواق دفة تغیر من علیھا ترتب وما التركیة االزمةالتكالیف التشغیلیة خالل العام نتیجة ارتفاع 

 

 

 العام المالي
2018/2017 

العام المالي 
2019/2018 

 قطاع المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 294 19 216 15

 االرباح التشغیلیة (568) 224 1

التشغیلیة ھامش األرباح %(2,9) 8,0%  
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   ش.م.م شركة كريستال فورماكینك شیرتس

ملیون دوالر  4,6 اكثر من مرة لتصل الي  م.م.كريستال فورماكینك شیرتس ششركة  مبیعات صافي تضاعفت

كريستال فورماكینك شیرتس الجدير بالذكر ان شركة . دوالر امريكي خالل سنة المقارنة  الف 949امريكي مقارنة ب 

باالضافة  Massimo Duttiو  Gherardi , Mangoتقوم بصناعة القمیص الفاخر الرقي بیوت االزياء االوروبیة مثل م.م.ش

 .الي بعض العمالء من السوق االنجلیزي 

دوالر  الف 112مقارنة ب قدرھا دوالر امريكي  الف 453تشغیلیة تقدر بالرباح نمو ملحوظا في االحققت الشركة 

  .انخفاض التكالیف التشغیلیةو نتیجة زيادة المبیعات امريكي

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

دولیة رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس استثمارات  شركة واإلستشارات ش.م.م. ھي لإلستثمارات العرفة •

من سوق المالبس الرسمیة تقريبا  %15مقرھا مصر و مقیدة بالبورصة المصرية و تسیطر علي  الشركة .الجاھزة

متجر في  235لتي تعمل من خالل وا  (Baird Group)بیرد في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجلیزية 

 . المملكة المتحدة

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

 بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكاملمتاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و مالبس االطفال.

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

  العالمیة المجموعات كبرى مع اإلستراتیجیة الشراكات بعض الي باالضافة وافريقیا األوسط الشرق, مصر

 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/ 98تلیفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

www.arafaholding.comWebsite:  
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