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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

 .6201/7201ي المال من العام االولي

 

 2016/2017خالل الستة أشهر األولي من العام المالي  صافى أرباح مجمعةالعرفة القابضة  حققت

خالل الستة أشهر األولي من العام مليون دوالر أمريكي  3,4مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  3,5 بلغت

بتباطؤ األسواق األوروبيه وإنخفاض مبيعات  ا  سلبعلي الرغم من تأثر المبيعات  2015/2016المالي 

والعمليات اإلرهابية التي أدت لتباطؤ السياسية كبرى سالسل المتاجر العالمية نتيجة األحداث 

واليورو أمام الدوالر األمريكي باإلضافة إلي  نخفاض قيمة الجنيه االسترلينيإوإقتصادي بشكل عام 

المصري امام الدوالر إنخفاض قيمة الجنيه  مصرى نتيجةإنخفاض قيمة المبيعات في السوق ال

 االمريكي خالل الفترة. 

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 6,122 بلغت 6201 من العام المالي ياألول الستة أشهرخالل  صافي مبيعات مجمعة القابضة حققت العرفة 

، 2015من العام المالى  ياالول الستة أشهر خالل أمريكىمليون دوالر 136,1  مقارنة ب أمريكىمليون دوالر 

 برىك مبيعات إنخفاضبو األوروبيه األسواق بتباطؤ سلبا للقطاع الصناعيالتصديرية  المبيعات حيث تأثرت

 عام لبشك إقتصادي لتباطؤ أدت التي اإلرهابية والعمليات السياسية األحداث نتيجة العالمية المتاجر سالسل

وما تلي  األمريكي الدوالر أمام واليورو الفترة اللخ %7,9بمتوسط نسبة  االسترليني الجنيه قيمة وانخفاض

أكبر في قيمة  التصويت بخروج المملكة المتحدة من اإلتحاد األوروبي من إضطراب سياسي وإقتصادي وتدهور

 يمةق انخفاضترجمة القوائم المالية ب دبعالمحلية  التجزئة مبيعات تأثراالضافة الي هذا ب، العملة اإلنجليزية

مقارنة  2016خالل الستة أشهر االولي من العام المالي  %11,4سبة بن الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي

   بنفس الفترة من العام المالي السابق.

  

الستة أشهر االولي 

2016/2015 

الستة أشهر االولي  

2017/2016 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 589 122 066 136

األرباح بعد إحتساب الضريبةصافى  549 3 446 3  

 هامش صافى األرباح 2,9% 2,5%

حقوق االقليةصافى األرباح بعد  891 2 498 2  

 هامش صافى األرباح 2,4% 1,8%
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 2016ى من العام المال ياألول الستة أشهرخالل  بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ 

هامش ربح قدره مليون دوالر أمريكي و  3,4 مقارنة ب %2,9هامش ربح قدره و أمريكىمليون دوالر  3,5 مبلغ

المصاريف التمويلية مدعوما بإنخفاض التكاليف التشغيلية للقطاع الصناعي و فترة المقارنةخالل  2,5%

 .مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق 2016المالي للمجموعة خالل الستة أشهر االولي من العام 

 ملخص نتائج أعمال القطاعات:
 

  :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 

 

 

مليون  38,2مبيعات تقدر ب صافي  2016من العام المالي  االولي أشهر الستةخالل حقق قطاع المالبس الفاخرة 

فعلي الرغم من  .نفس الفترة من العام المالي السابق خالل دوالر أمريكي مليون 41,6 دوالر أمريكي مقارنة ب

شركة بمبيعات التجزئة المحلية الخاصة وزيادة  يلورنج للمالبس الجاهزة ش.م.مشركة إيجيبت تارتفاع مبيعات 

انخفاض بترجمة القوائم المالية  بعدتأثرت  القطاع قد اال ان مبيعات خالل الفترة  كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م

 %11,4بنسبة  2016االمريكي خالل الستة أشهر االولي من العام المالي قيمة الجنيه المصري امام الدوالر 

 . مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق

 مليون دوالر 3,9 مقارنة ب %8,6وهامش ربح قدره مليون دوالر أمريكي  3,3تشغيلية تقدر ب ا  سجل القطاع أرباح

المصاريف العمومية غير المتكررة الناشئة عن  استمرارب التشغيليةتأثرت االرباح  .%9,4هامش ربح قدره و امريكي

 المتخصصة العالمية بالتعاون مع فريق عمل من كبري الشركات كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.مقيام شركة 

جر المتاو لتطوير الشركةخطة عمل تنفيذ بغرض في تقديم االستشارات والدعم الفني الرقي بيوت االزياء العالمية 

  .والعالمة التجارية

 

 

 

 

الستة أشهر االولي 

2016/2015 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  224 38 624 41  

 األرباح التشغيلية 279 3 920 3

األرباح التشغيلية هامش 8,6% 9,4%  
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  :الفورمالقطاع المالبس 

 
 

 
 

 

 

 

من العام  ياألول الستة أشهرمليون دوالر أمريكى خالل  113,2 بلغتصافي مبيعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

ارتفعت  .2015من العام المالي  ياألول الستة أشهرخالل  أمريكىمليون دوالر  117,0 مقارنة ب 2016المالي 

 %5,7وبنسبة  العملة المحلية )الجنيه االسترليني(علي  %14,7بنسبة  (Baird)بيرد  االنجليزية المجموعة مبيعات

مام الدوالر ابانخفاض قيمة الجنيه االسترليني  ترجمة القوائم المالية بعدمبيعات الأثرت تعلي الدوالر االمريكي حيث 

المالي بنفس الفترة من العام مقارنة  المالي الحالي من العام الستة أشهر االوليخالل  %7,9االمريكي بنسبة 

 م.م.ش لالصواف تكس جولدن شركة الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م و مبيعاتكما تأثرت . السابق

 االخيرة بسبب االحداث السياسيةوبخاصة السوق االنجليزي  بالتباطؤ الملحوظ في اسواق التجزئة االوروبية

 .وانخفاض قيمة الجنيه االسترليني امام الدوالر االمريكي

مليون دوالر  4,4 مقارنة ب% 2,5 قدره هامش ربحودوالر أمريكي  مليون 2,8 تقدر بتشغيلية  ا  القطاع أرباح سجل

 عض التكاليف اإلدارية الغير متكررةبب االرباح التشغيلية نتيجة تأثر،  فترة المقارنةخالل % 3,8هامش ربح وأمريكي 

العالمة  ادارة الناتجة عن عملية دمج الربع االول من العام المالي الحالي خالل (Baird)بيرد للمجموعة االنجليزية 

من  يخالل الستة أشهر االول للقطاع المصاريف االدارية والعموميةمما ادي الي ارتفاع  Ben Shermanالتجارية 

  .2016العام المالي 

  

الستة أشهر االولي 

2016/2015 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  203 113 046 117  

 األرباح التشغيلية 815 2 403 4

ح التشغيليةااألرب امشه 2,5% 3,8%  
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  : كاجوالالمالبس القطاع 

 
 

 

 

 

 

من العام  ىاألول اشهرالستة مليون دوالر أمريكي خالل  7,6 قدرهامبيعات صافي  المالبس الكاجوال قطاع ققح

تأثرت مبيعات القطاع . نفس الفترة من العام المالي السابق خاللمليون دوالر أمريكي  11,8مقارنة ب  2016المالي 

والجدير بالذكر ان الشركة  من السوق االمريكي شركة السويسرية للمالبس القطنية ش.م.مالمبيعات  بانخفاض

اريف زيادة المصبتأثرت االرباح التشغيلية للقطاع اسيا.  جديدة في اوروبا وتصديرية حاليا علي فتح اسواق  تعمل

( ألف دوالر امريكي خالل فترة 61( ألف دوالر امريكي مقارنة ب )72)خسارة قدرها االدارية والعمومية لتسجل 

 .المقارنة

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

  رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس  دوليةاستثمارات  شركة ش.م.م. هيواإلستشارات  لإلستثمارات العرفة

من سوق المالبس الرسمية تقريبا  %15مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .الجاهزة

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

 . المملكة المتحدة

   كبر أالعالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  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/ 98تليفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

الستة أشهر االولي 

2016/2015 

الستة أشهر االولي 

2017/2016 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  592 7 815 11  

ح التشغيليةااألرب (72) (61)  

ح التشغيليةااألرب هامش  (1,0%) (0,5%)  


