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

ل الربع األواعمال  نتائج عن تعلن والغزل والنسیج الجاھزة المالبس ات تجزئة وتصنیعطاعق فى

 .2019/2020المالي من العام
 بلغت 2019/2020 المالي العام الربع االول من خالل مجمعة مبیعات صافي القابضة العرفة حققت

مبیعات تأثرت حیث  المقارنة فترةأمريكى خالل  دوالر ملیون 55,6ب مقارنة أمريكى دوالر ملیون 49,3

كما خالل الفترة  %7,4قیمة الیورو امام الدوالر االمريكي بمتوسط نسبة بانخفاض تصدير الوروبا ال

 الدوالر امام االسترلیني الجنیه قیمة بانخفاض) Baird( بیرد االنجلیزية المجموعة مبیعاتتأثرت 

علي  .رؤية بالمملكة المتحدهالاستمرار حالة عدم وضوح و الفترة خالل %6.6 نسبة بمتوسط االمريكي

التجزئة  قطاع عملیاتفي توسع  2019شھد الربع االول من العام المالي الجانب االيجابي فقد 

والتسويق  ي المتمثل في شركتي كونكريت للمالبس الجاھزة ش.م.م ويورومید للتجارةالمحل

  .سوق االمريكيلل التصديرية المبیعات فيزيادة ملحوظه الربع االول كما شھد ،م.مش.

 

 1,6بلغت  2019/2020العام المالي  الربع االول من خالل صافى أرباح مجمعةحققت العرفة القابضة 

 .2018/2019العام المالي  الربع االول من خالل ملیون دوالر أمريكي 1,9ملیون دوالر أمريكي مقارنة ب

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

ملیون دوالر  3,94 بلغت 9201 العام المالي الربع االول من خالل صافي مبیعات مجمعة القابضة حققت العرفة

 التصدير مبیعات تأثرت حیث 2018العام المالى  الربع االول من خالل أمريكىملیون دوالر  55,6 مقارنة ب أمريكى

 المجموعة مبیعات تأثرت كما الفترة خالل %7,4 نسبة بمتوسط االمريكي الدوالر امام الیورو قیمة بانخفاض الوروبا

 الفترة خالل %6.6 نسبة بمتوسط االمريكي الدوالر امام االسترلیني الجنیه قیمة بانخفاض) Baird( بیرد االنجلیزية

 المالي العام من االول الربع شھد فقد االيجابي الجانب علي. المتحده بالمملكة الرؤية وضوح عدم حالة واستمرار

 دويورومی م.م.ش الجاھزة للمالبس كونكريت شركتي في المتمثل المحلي التجزئة قطاع عملیات في توسع 2019

 . االمريكي للسوق التصديرية المبیعات في ملحوظه زيادة الربع االول شھد كما ، م.م.ش والتسويق للتجارة

ملیون  6,1 مبلغ 9201ى العام المال الربع االول من خالل بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ

 فترةخالل  %3,4ربح قدره  وھامش ملیون دوالر أمريكي 1,9 مقارنة ب %3,3وھامش ربح قدره  أمريكىدوالر 

  .المقارنة

الربع األول 
2019/2018 

الربع االول 
2020/2019 

 النتائج المجمعة 
 (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 268 49 639 55
 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 635 1 882 1
 ھامش صافى األرباح 3,3% 3,4%
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 ملخص نتائج أعمال القطاعات:
 

  :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 

 

 

 مبیعات تقدر ب مسجال 2019في المبیعات خالل الربع األول من العام المالي  نموحقق قطاع المالبس الفاخرة 

 بدعم السابقدوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام المالي  ملیون 13,6ملیون دوالر أمريكي مقارنة ب  13,8

لعمالئھا الجدد من  خالل الفترة إيجیبت تايلورنج للمالبس الجاھزة ش.م.مالمبیعات التصديريه لشركة  من ارتفاع

 سوقلامبیعات  تأثرعلي الرغم من وذلك Brooks Brothers وMen’s Wearhouse ، سوق االمريكي مثلال

  .خالل الفترة 7,4% بنسبهالیورو امام الدوالر االمريكي قیمة انخفاض باالسباني  االستراتیجي

ملیون دوالر   0,8 مقارنة ب %1,7 قدرهوھامش ربح دوالر أمريكي  ملیون 0,2تشغیلیة تقدر ب اً سجل القطاع أرباح 

نتیجة زيادة التكالیف التشغیلیة  السابقخالل نفس الفترة من العام المالي  %6,0و ھامش ربح قدره أمريكي 

وقیام عمالء الشركة من  للصناعة وانخفاض ھامش الربح بسبب الطبیعة الموسومیة خالل الفترةللذراع الصناعي 

  .2019السوق االسباني بتعديل مواعید الشحن للربع الثاني من العام المالي 

 0,9م لتسجل .م.كونكريت للمالبس الجاھزة ششھد الربع االول ارتفاع ملحوظ في االرباح التشغیلیة لشركة 

 ملیون دوالر امريكي خالل فترة المقارنة نتیجة زيادة حجم البیع خالل الفترة و 0,3ملیون دوالر امريكي مقارنة ب 

 امینعالخالل  االستراتیجیة للشركة مقارنه بالحمله التسويقیة خالل الفترة انخفاض المصاريف التسويقیة

شھد الربع االول من  كما .علي استخدام الدعاية عبر مواقع التواصل االجتماعي بشكل اكبر  االعتمادوالماضیین 

 "افتتاح سلسلة متاجرھا استكمال ب م.م.يورومید للتجارة و التسويق شقیام شركة  2019العام المالي 

BrandsHub.Co " انطالق متجرھا االلكتروني باقل و في كبري الموالت التجارية بالقاھرة و بعض المحافظات

التسويق االلكتروني ، ھذا وقد بدء المتجر االلكتروني في اظھار الكثیر  دء االستثمار في بالتكالیف االستثمارية و 

 .2019خالل الربع االول من العام المالي  من المؤشرات االيجابیة و الواعدة

 
 
 
 
 

الربع األول 
2019/2018 

الربع األول 
2020/2019 

 قطاع المالبس الفاخرة
  (باأللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  835 13 589 13  

التشغیلیةاألرباح  237 816  

التشغیلیةاألرباح  ھامش  1,7% 6,0%  
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  :الفورمالقطاع المالبس 
 

 
ملیون دوالر أمريكى خالل الربع األول من العام المالي  44,7 صافي مبیعات بلغت الفورمال المالبسحقق قطاع 

 ع مبیعاتاارتفمن رغم فعلي ال. 2018ملیون دوالر أمريكى خالل الربع األول من العام المالي  46,8مقارنة ب  2019

بسبب وجود عمالء جدد من السوق %19,8بنسبة  الفترة خالل الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م

قد  الفترة خالل %12,7بنسبة ) Baird(بیرد  االنجلیزية المجموعة مبیعاتانخفاض ن اإال ، Peerlessاالمريكي مثل 

 حوضو لعدم المصاحب االنجلیزي السوق في االستقرار عدم حالةاستمرار  ويرجع ذلك الي .اثر علي مبیعات القطاع

نخفاض امبیعات بعد ترجمة القوائم المالیة بالتأثر  و االوروبي االتحاد من المتحدة المملكة بخروج التصويت بعد الرؤيه

  .خالل الفترة %6.6بمتوسط نسبة االمريكي قیمة الجنیه االسترلیني امام الدوالر 

خالل الربع االول من العام  %1,3ربح قدره ملیون دوالر أمريكي بھامش  0,6 تشغیلیة تقدر ب أرباحاً القطاع  حقق

التكالیف زيادة نتیجة  خالل فترة المقارنة %3,3 قدره دوالر أمريكي بھامش ربحملیون  1,6مقارنة ب  2019المالي 

زيادة  و منذ بداية العام االمريكي التشغیلیة للذراع الصناعي علي اثر ارتفاع قیمة الجنیه المصري امام الدوالر

ة المجموعة االنجلیزي حیث تقوم خالل الفترة للمجموعة االنجلیزية بیردالغیر متكررة المصاريف االدارية والعمومیة 

  .بخطة شاملة العادة ھیكلة الشركة و تخفیض المصروفات بیرد

 
  : كاجوالالمالبس القطاع 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الربع األول
2019/2018 

الربع األول 
2020/2019 

 قطاع المالبس الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  734 44 845 46  

التشغیلیةاألرباح  594 566 1  

التشغیلیةاألرباح  ھامش  1,3% 3,3%  

 الربع األول
2019/2018  

الربع األول 
2020/2019 

 قطاع المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  950 4 669 5  

التشغیلیةاألرباح  252 612  

التشغیلیةاألرباح  ھامش  5,1% 10,8%  
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 2019 المالي العام من األول الربع خاللملیون دوالر أمريكي  5,0 بلغتالكاجوال صافي مبیعات  المالبس حقق قطاع

 شركةالمبیعات  بانخفاض متاثرا نفس الفترة من العام المالي السابق خاللدوالر أمريكي  ملیون 5,7مقارنة ب 

انخفاض المبیعات التصديرية للسوق  نتیجةخالل الفترة  %12,7بنسبة  م.م.ش القطنیه للمالبس السويسرية

  .التركي

بھامش  2019الربع األول من العام المالي خالل دوالر امريكي  ملیون 0,3مبلغ االرباح التشغیلیة للقطاع  سجلت

 .خالل الفترة متاثرا بانخفاض المبیعات %10,8ھامش ربح قدره امريكي و دوالر ملیون 0,6مقارنة ب %5,1ربح قدره 

 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

مجال صناعة وتجارة المالبس دولیة رائدة فى 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 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  –العامة المنطقة الحرة 

 0)02(  22731093/ 95/ 98تلیفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

www.arafaholding.comWebsite:  
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