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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

 .2018/2019المالي  من العام االولي

 

خالل الستة  مليون دوالر أمريكي 3,3حققت العرفة القابضة صافي ارباح بعد احتساب الضريبة بلغت 

مليون دوالر أمريكي  2,4مقارنة ب  3%7,5بزيادة قدرها  2019 /2018أشهر األولي من العام المالي 

 المتمثل التجزئة المحلي  ذراعبدعم من ارباح  2017/2018خالل الستة أشهر األولي من العام المالي 

 .ش.م.م والتسويقكونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م ويوروميد للتجارة في شركتي 

 

 2019 /2018العام المالي الستة أشهر األولي من صافي مبيعات مجمعة خالل  القابضة حققت العرفة

خالل الستة أشهر االولي من  دوالر أمريكىمليون 114,4  مقارنة بمليون دوالر أمريكى   118,0 بلغت

في والمتمثلة  خالل الفترة %7,7بنسبة  التجزئة، بدعم من ارتفاع مبيعات  2017/2018العام المالى 

داخل مصر  .ش.م.م والتسويقكونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م ويوروميد للتجارة شركتي 

المالبس قطاع هذا باالضافة الي ارتفاع مبيعات   .بالمملكة المتحدة (Baird)بيرد  االنجليزية والمجموعة

وكريستال فور م.م .ش السويسرية للمالبس القطنيةالكاجوال بالمجموعة المتمثل في شركتي 

 خالل الفترة. %22,6بنسبة  ماكينج شيرتس ش.م.م 

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 0,811  بلغت 2018 من العام المالي ياألول الستة أشهرخالل  صافي مبيعات مجمعة القابضة حققت العرفة

، 2017من العام المالى  ياالول الستة أشهر خالل أمريكىمليون دوالر 114,4  مقارنة ب أمريكىمليون دوالر 

 الجاهزة للمالبس كونكريت شركتي في تمثلةالموالفترة  خالل %7,7 بنسبة لتجزئةا مبيعات ارتفاع من بدعم

.  المتحدة بالمملكة (Baird) بيرد االنجليزية والمجموعة مصر داخل .م.م.ش والتسويق للتجارة ويوروميد م.م.ش

 السويسرية شركتي في المتمثل بالمجموعة الكاجوال المالبسقطاع  مبيعات ارتفاع الي باالضافة هذا

 .الفترة خالل %22,6 بنسبة م.م.ش شيرتس ماكينج فور وكريستال م.م.ش القطنية للمالبس

 

الستة أشهر االولي  

2018/2017 

الستة أشهر االولي  

2019/2018 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 960 117 378 114

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 261 3 403 2

 هامش صافى األرباح 2,8% 2,1%
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 أمريكي و هامش ربح قدره  دوالر مليون 3,3 بلغت الضريبة احتساب بعد ارباح صافي القابضة العرفة حققت

أمريكي  دوالر مليون 2,4 ب مقارنة 3%7,5بزيادة قدرها  2018 المالي العام من األولي أشهر الستة خالل 8,2%

 المحلي التجزئة ذراع ارباح من بدعم 2017 المالي العام من األولي أشهر ستةال خالل %1,2و هامش ربح قدره 

 .م.م.ش والتسويق للتجارة ويوروميد م.م.ش الجاهزة للمالبس كونكريت شركتي في المثمل

 :أعمال القطاعات ملخص نتائج

  :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 

 

 

 %9,6بنسبة  2018من العام المالي  االولي أشهر الستةفي المبيعات خالل  نموحقق قطاع المالبس الفاخرة 

دوالر أمريكي خالل نفس  مليون 26,3مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  28,8تقدر ب ع مبيعات حيث سجل القطا

المالكه -ش.م.م.  كونكريت للمالبس الجاهزةشركة  مبيعات من ارتفاع بدعم الفترة من العام المالي السابق

 االرتفاع الملحوظ فيو %10,7بنسبة - االطفال مالبس الرجال الفاخرة ولمالبس  CONCRETE لسلسلة متاجر

و ذلك علي الرغم من انخفاض ،  خالل الفترةباكثر من مرة  ش.م.ميوروميد للتجارة و التسويق شركة مبيعات 

يوروميد للتجارة و التسويق شركة نجحت  خالل الفترة. .إيجيبت تايلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.م  مبيعات شركة

لتجارة  لمجموعة العرفة القابضةالتجاري  الذراع" والتي تعد Brands for Less"م المالكة للعالمة التجارية ش.م.

بتعزيز تواجدها بالسوق المحلى خالل الستة في مصر  Value Chainsالجمله والتجزئة في القطاع المتوسط 

خالل الفترة وذلك علي  %91,1 بنسبةبزيادة ملحوظة في حجم البيع  2018االشهر االولي من العام المالي 

 الرغم من المنافسة الشديدة في سوق المالبس المتوسطة في مصر. 

 مليون دوالر 2,0 مقارنة ب %9,6وهامش ربح قدره مليون دوالر أمريكي  2,8تشغيلية تقدر ب ا  سجل القطاع أرباح

ف المصاري و التكاليف التشغيلية نسبة وتحسننتيجة زيادة المبيعات للقطاع  %7,8هامش ربح قدره و امريكي

نسبة في  انخفاض ملحوظ 2018 شهد الربع الثاني من العام المالي .خالل الفترةللمبيعات  االدارية والعمومية

تجارة يوروميد للالمصاريف االدارية والعمومية لشركة نسبة للقطاع بدعم من انخفاض  المصاريف االدارية والعمومية

 المصاريف االداريةنسبة ش.م.م  وشركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م والتي شهدت ارتفاع في  و التسويق

الستة أشهر االولي 

2018/2017 

الستة أشهر االولي 

2019/2018 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  846 28 313 26  

 األرباح التشغيلية 777 2 049 2

األرباح التشغيلية هامش 9,6% 7,8%  
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خدمة التفصيل ب بسبب انطالق الحملة الدعائية 2018ي خالل الربع االول من العام المالللمبيعات و العمومية 

  .Su Misuraالخاص الراقي 

 

  :الفورمالقطاع المالبس 

 
 

 
 

 

 

 

من العام  ياألول الستة أشهرمليون دوالر أمريكى خالل  104,5 بلغتصافي مبيعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

ارتفعت  .2017من العام المالي  ياألول الستة أشهرخالل  أمريكىمليون دوالر  107,6 مقارنة ب 2018المالي 

 .%4,7بزيادة قدرها  2018خالل الستة أشهر األولي من العام المالي (Baird) االنجليزية بيرد المجموعة  مبيعات

 وشركة جولدن تكس لالصواف ش.م.م ش.م.م لشركة السويسرية للمالبس الجاهزةلتأثرت المبيعات التصديرية 

 للسوق االنجليزي باستمرار حالة التباطؤ االقتصادي بالمملكة المتحدة وقيام كبري المتاجر بتغير سياسات البيع. 

مليون دوالر  6,4مقارنة ب % 2,8مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  2,9سجل القطاع أرباحا  تشغيلية تقدر ب 

رت االرباح التشغيلية بانخفاض المبيعات التصديرية للسوق خالل فترة المقارنة حيث تأث% 6,0أمريكي وهامش ربح 

 . خالل الفترة  (Baird )للمجموعة االنجليزية بيرد  دة المصاريف االدارية والعموميةاالنجليزي وزيا

 

  : كاجوالالمالبس القطاع 
 

 
 

 

 

 

 

األولي من العام  الستة أشهرمليون دوالر أمريكى خالل  10,8 صافي مبيعات بلغت الكاجوال المالبسحقق قطاع 

 ارتفاعبدعم من  2017مليون دوالر أمريكى خالل الستة أشهر األولي من العام المالي  7,3مقارنة ب  2018المالي 

 والشورت البنطلون) الذراع الصناعي للقطاع لصناعة   ش.م.م القطنيةالشركة السويسرية للمالبس مبيعات 

الستة أشهر االولي 

2018/2017 

الستة أشهر االولي 

2019/2018 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  488 104 566 107  

التشغيليةاألرباح  937 2 404 6  

ح التشغيليةااألرب امشه 2,8% 6,0%  

الستة أشهر 

االولي 

2018/2017 

الستة أشهر 

االولي 

2019/2018 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  773 10 322 7  

ح التشغيليةااألرب 699 633  

ح التشغيليةااألرب هامش  6,5% 8,6%  
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)  م.م.شيرتس ش كريستال فور ماكينجباالضافة الي زيادة مبيعات شركة  خالل الفترة %21,9 نسبةب(الكاجوال

 خالل الفترة.  %25,6بنسبة الذراع الصناعي للقطاع لصناعة القميص الفاخر( 

دوالر  ألف 633مقارنة ب % 6,5أمريكي وهامش ربح قدره ألف دوالر  699سجل القطاع أرباحا  تشغيلية تقدر ب 

اريف والمص التكاليف التشغيلية نسبة حيث تأثر هامش الربح بزيادة المقارنةخالل فترة % 8,6أمريكي وهامش ربح 

 .للقطاع خالل الفترة للمبيعات االدارية والعمومية

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

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

 . المملكة المتحدة

   كبر ألتي تعد من العالمة التجارية "كونكريت" وا 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:

 برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

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

 0(02)  22731093/ 95/ 98  تليفون :

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 
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