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

ھر الستة أش أعمال نتائج عن تعلن والغزل والنسیج الجاھزة المالبس ات تجزئة وتصنیعطاعق فى

 .2019/2020المالي من العام االولي
 

 بلغت 2019 المالي العام من األولي أشھر الستة خالل مجمعة مبیعات صافي القابضة العرفة حققت

 العام من االولي أشھر الستة خالل أمريكى دوالر ملیون 118,0 ب مقارنة أمريكى دوالر ملیون 104,3

 اصهوبخ الفترة خالل الصناعي للقطاع التصديرية المبیعات ارتفاعوذلك علي الرغم من  ،2018 المالى

ن اال ا م.م.ش الجاھزة للمالبس كونكريت االمريكي باالضافة الي ارتفاع مبیعات شركه السوق الي

 تحاداال من المتحدة المملكة بخروج التصويت االنجلیزي بعد السوق في االستقرار عدماستمرار حالة 

 %6,6وانخفاض قیمة الجنیه االسترلیني وقیمه الیورو امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبه  االوروبي

ة عند ترجمه القوائم المالیخالل الفتره انعكس بشكل سلبي علي المبیعات المجمعة للشركه  %6,8و

 للدوالر االمريكي.

 

 ھامش و أمريكي دوالر ملیون 7,8 تبلغ الضريبة احتساب بعد ارباح صافيسجلت العرفة القابضة 

 أمريكي دوالر ملیون 3,3 ب مقارنة 2019 المالي العام من األولي أشھر الستة خالل %4,7 قدره ربح

تكالیف  انخفاض من بدعم 2018 المالي العام من األولي أشھر الستة خالل %8,2 قدره ربح ھامش و

ھذا  . ةبالمجموع الصناعي للقطاع والعمومیة االدارية المصاريفنسبه  انخفاض و التجزئة لقطاعالبیع 

صافي ارباح الفتره ارباح غیر متكرره ناتجه عن تقییم فروق عمالت اجنبیه امام الدوالر  توتضمن

 . خالل الفتره االمريكي

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 :شركاتأعمال ال ملخص نتائج

 كونكريت للمالبس الجاھزة ش.م.م

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

 10,7ا صافي مبیعات قدرھ 2019العام المالي الستة اشھر االولي من خالل  - بالسوق المصري االطفال مالبسو

ھذا وتعمل  . %5,4 قدرھابزيادة المقارنة  فترةدوالر أمريكي خالل  ملیون 10,2ملیون دوالر أمريكي مقارنة ب 

تطوير منتجاتھا لتواكب الحیاه العصريه ادارة الشركة بشكل مستمر علي جذب قاعده جديده من العمالء  من خالل 

الستة أشھر االولي  
2019/2018 

الستة أشھر االولي  
2020/2019 

 النتائج المجمعة 
 (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 308 104 960 117
 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 758 7 261 3

 ھامش صافى األرباح 7,4% 2,8%
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واالكسسوار باالضافة الي االستثمار في انشاء موقع التسوق االلكتروني الذي  واالستثمار في المنتجات الجلديه

في الموالت التجاريه  تواجد فروع الشركهھذا باالضافة الي  . 2019من المتوقع انطالقه قبل نھايه العام المالي 

  .المحافظاتبالجديدة و

 2,2قدرھا ارباح  لتسجل 2019خالل الستة اشھر االولي من العام المالي للشركه  تشغیلیةالباح تضاعفت االر

تكلفة  تقلیلفي  الشركةنجحت  .خالل فترة المقارنة ملیون دوالر امريكي 1,3مقارنة ب  ملیون دوالر امريكي

نتیجه تغیر سیاسة  2019الستة اشھر االولي من العام المالي خالل االدارية والعمومیة  المصاريفو  المبیعات

  .علي استخدام الدعاية عبر مواقع التواصل االجتماعياالعتماد بشكل اكبر و تقديم الخصوماتفي الشركه 

 ش.م.ميورومید للتجارة و التسويق 

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

 2,4مبیعات قدرھا  )”Value Chains“قطاع المتوسط في اللمجموعة العرفة القابضة  ذراع التجزئةيمثل ي ذ(وال

خالل ملیون دوالر امريكي  3,1مقارنة ب  2019العام المالي الستة اشھر االولي من ملیون دوالر امريكي خالل 

نجحت  .2019تأخر طرح المناقصات الخاصة بالزي الموحد الي الربع االخیر من العام المالي  نتیجه المقارنة فترة

 سلسة الفروع الجديدهانعكاسا الفتتاح ع یمن استعادة حجم الب 2019 الشركه خالل الربع الثاني من العام المالي

 .2019من العام المالي  والنصف االول 2018العام المالي  اخر ربع منخالل  تمت والتي

دوالر امريكي  الف 4,144 ارباح قدرھادوالر امريكي مقارنة ب الف )242 ,5( قدرھاتشغیلیة  خسائرالشركة  سجلت  

موقع االستثمار في وBrandshub.coلسلسة جديده ال الفروع في افتتاحاتباالستثمار متاثره  المقارنة فترةخالل 

  .للوصول لقاعده اكبر من العمالء التسوق االلكتروني 

 )Baird(بیرد  االنجلیزية المجموعة

الستة اشھر االولي ملیون دوالر امريكي خالل  58,2صافي مبیعات قدرھا  )Baird(بیرد  االنجلیزية المجموعةسجلت 

 االستقرار عدم حالةاستمرار ب متأثراخالل فترة المقارنه  ملیون دوالر امريكي 71,2مقارنة ب  2019العام المالي من 

تأثر  و االوروبي االتحاد من المتحدة المملكة بخروج التصويت بعد الرؤيه وضوح لعدم المصاحب االنجلیزي السوق في

االسترلیني امام الدوالر االمريكي المبیعات بعد ترجمة القوائم المالیة للدوالر االمريكي بانخفاض قیمة الجنیه 

 Debenhamsھذا باالضافة الي تأثر المبیعات بقیام عمالق التجزئة الشھیر خالل الفترة.  %6,6بمتوسط نسبة 

 تغیرو الفروع من كثیر في المبیعات في تراجع من حالیا يعاني حیثباالعالن عن خطه شامله العاده الھیكله 

 متداول و مسجلة شركة من وتحويلھا الشركة علي بالسیطره المقرضون قام ان بعد الملكیه ھیكل في

 . مغلقة لشركة البورصة في اسھمھا
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الف دوالر امريكي خالل الستة  363,2ارباح تشغیلیة قدرھا   )Baird(بیرد  سجلت المجموعة االنجلیزية

دوالر امريكي خالل فترة  ) الف672,4( خسائر قدرھا مقارنة ب 2019اشھر االولي من العام المالي 

 .المقارنة

 االنجلیزية المجموعةالتي تديرھا  -  Ben Shermanالعالمة التجارية البريطانیة البارزه الجدير بالذكر ان 

إبرام اتفاقیة عن  2019قد اعلنت خالل السته اشھر االولي من العام المالي -حصريا )Baird( بیرد

. ھذا 2020استراتیجیه للرعايه الرسمیه للفريق االنجلیزي خالل دوره االلعاب األولمبیة في طوكیو عام 

 .بتصمیم الزي الرسمي للمنتخب االنجلیزي خالل حفل افتتاح االلعاب االولمبیه Ben Shermanوستقوم 

 Ben Shermanولمبیه في المتاجر الخاصة بـ ھذا باالضافة الي تصمیم ازياء حصريه خالل دوره االلعاب اال

 . BenSherman.co.ukللمشجعین وعلي موقع التسوق االلكتروني الخاص بالعالمة التجارية 

 الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م

خالل  ملیون دوالر امريكي 48,2صافي مبیعات تقدر ب  م.م.ش الجاھزة للمالبس الشركة السويسريةسجلت 

بزيادة قدرھا المقارنة الفترة ملیون دوالر امريكي خالل  40,2مقارنة ب  2019الستة اشھر االولي من العام المالي 

 %6,6الجنیه االسترلیني وقیمه الیورو امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبه علي الرغم من انخفاض قیمه  19,8%

 جديدةاوروبیه اسواق  االمريكي. ھذا وتعمل الشركه جاھده علي فتحبدعم من مبیعات السوق خالل الفترة  %6,8و

 .وفقا لخطه الشركه لتنويع االسواق علي اثر استمرار حاله عدم االستقرار في السوق االنجلیزي

  2019العام المالي كي خالل الستة اشھر االولي خالل ملیون دوالر امري 1,3تقدر ب تشغیلیة الشركة ارباح  حققت

انخفاض نسبه  نتیجة %5,3ملیون دوالر امريكي خالل نفس الفترة المقارنة السابقة بزيادة قدرھا  1,2ة ب مقارن

  .المصاريف االدارية والعمومیة للمبیعات خالل الفترة

 إيجیبت تیلورنج للمالبس الجاھزة ش.م.م

الستة ملیون دوالر امريكي خالل  21,3 قدرھا مبیعات م.م.ش الجاھزة للمالبس تیلورنج إيجیبتشركة  جلتس

شھد الربع الثاني من  . المقارنةخالل فترة  ملیون دوالر امريكي 16,6مقارنة ب 2019اشھر االولي من العام المالي 

توسع في المبیعات لاوذلك نتیجة  %35,8ارتفاع ملحوظ في مبیعات الشركة بزيادة قدرھا  2019العام المالي 

  .االمريكي للسوقوباالخص التصديرية 
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دوالر امريكي  الف 687,2 ارباح قدرھامقارنة بدوالر امريكي  الف )769,2( تشغیلیة قدرھا  خسائرالشركة  سجلت

 اشھر االولي من العام المالي خالل الستةالتكالیف التشغیلیه للشركه  ذلك نتیجة ارتفاعو المقارنةفترة خالل 

 بناء قاعده عمالء جديده في السوق االمريكي العمالق.علي اثر االستثمار والتوسع في  2019

   للمالبس القطنیة ش.م.مشركة السويسرية ال

الستة خالل ملیون دوالر امريكي  7,9صافي مبیعات تقدر ب  م.م.السويسرية للمالبس القطنیة شسجلت الشركة 

مبیعات النتیجه انخفاض  مقارنةالفترة ملیون دوالر امريكي خالل  8,9مقارنة ب 2019اشھر االولي من العام المالي 

تھم االتصديريه للسوق التركي علي اثر انھیار اللیره التركیه بالعام الماضي وعدم قدره العمالء االتراك بالوفاء بالتزام

 .المالیة او التشغیلیه

 2019 الستة اشھر االولي من العام الماليخالل  دوالر امريكي الف 520,3تشغیلیة تقدر ب  ارباححققت الشركة 

المصاريف  نسبه انخفاضذلك بسبب و %20,6بزيادة قدرھا  خالل فترة المقارنه دوالر امريكي الف 431,5 مقارنة ب

 .خالل الفترة بالشركة للمبیعات ة والعمومیةياالدار

   ش.م.م شركة كريستال فورماكینك شیرتس

الستة خالل ملیون دوالر امريكي  2,5 تقدر بصافي مبیعات   م.م.شیرتس ششركة كريستال فورماكینك حققت 

 %37,3بزيادة قدرھا  خالل فترة المقارنه دوالر امريكيملیون  1,8مقارنة ب  2019اشھر االولي من العام المالي 

زيادة  2019المالي . شھد الربع الثاني من العام بدعم من المبیعات التصديريه للسوق االمريكي والسوق االسباني

ملیون دوالر امريكي خالل نفس الفترة  0,9مقارنة ب دوالر امريكيملیون  1,7تصل الي ملحوظة في مبیعات الشركة 

 .المقارنة

 2019الستة اشھر االولي من العام المالي خالل  دوالر امريكي الف  74,4تشغیلیة تقدر ب  ارباححققت الشركة 

نسبه التكالیف التشغیلیه للمبیعات ارتفاع ذلك بسبب وخالل الفترة المقارنة  دوالر امريكي الف 125,8 مقارنة ب

 .خالل الفترة
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 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  235والتي تعمل من خالل   (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 تتكامل مالبس االطفال.التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ومتاجر 

 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/ 98 تلیفون : 

Email: ir@arafaholding.com 

www.arafaholding.comWebsite:  
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