العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

نتائج أعمال الربع االول من العام المالي 1029/1028

 20يونيو 1028

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م(.العرفة القابضة) المتخصصة فى اإلستثمار
فى قطاعات تجزئة وتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج تعلن عن نتائج اعمال الربع األول
من العام المالي.1029/2018
حققت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل الربع االول من العام المالي  1028بلغت ,,55
مليون دوالر أمريكى مقارنة ب ,,52مليون دوالر أمريكى خالل فترة المقارنة بزيادة قدرها  %152بدعم

من زيادة مبيعات قطاع التجزئة المتمثل في سلسة متاجر شركتي كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م
وشركة يورميد للتجارة والتوزيع ش.م.م داخل مصر والمجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdبالمملكة
المتحدة بنسبة  %2252خالل الفترة .هذا باالضافة الي الزيادة الملحوظة في المبيعات التصديرية من
المالبس الكاجوال للقطاع الصناع ى  ،علي الرغم من تأثر القطاع الصناعي بانخفاض حجم التصدير
للسوق االسباني خالل الفترة (انخفاض موسمي) نظرا الن معدالت التصدير قد ارتفعت عن الحجم
الطبيعي خالل الربع الرابع من العام المالي .1022
حققت العرفة القابضة صافى أرباح مجمعة خالل الربع االول من العام المالي  1022/1028بلغت 252
مليون دوالر أمريكي مقارنة ب 155مليون دوالر أمريكي خالل الربع االول من العام المالي .1028/1022

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة:
النتائج المجمعة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات



الربع االول
1022/1028
55 639

الربع األول
1028/1022
54 096

األرباح التشغيلية

3 199

6 538

هامش األرباح التشغيلية

5,7%

12,1%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

1 882

2 614

هامش صافى األرباح

3,4%

4,8%

حققت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل الربع االول من العام المالي  1028بلغت  55,6مليون
دوالر أمريكى مقارنة ب  55,2مليون دوالر أمريكى خالل الربع االول من العام المالى  1027بدعم من ارتفاع

مبيعات قطاع التجزئة المتمثل في سلسة متاجر شركتي كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م وشركة يورميد
للتجارة والتوزيع ش.م.م داخل مصر والمجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdبالمملكة المتحدة بنسبة %22,2خالل
الفترة .هذا باالضافة الي الزيادة الملحوظة في المبيعات التصديرية من المالبس الكاجوال للقطاع الصناعي
علي الرغم من تأثر القطاع الصناعي بانخفاض حجم التصدير للسوق االسباني خالل الفترة (انخفاض موسمي)
لزيادة معدالت التصدير عن الحجم الطبيعي خالل الربع الرابع من العام المالي .1027
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بلغت األرباح التشغيلية خالل الربع األول من العام المالي  1028مبلغ  3,2مليون دوالر أمريكى وهامش ربح
قدره  %5,7مقارنة ب  6,5مليون دوالر أمريكى خالل الربع األول من العام المالي  1027وهامش ربح قدره
 %21,2بسبب ارتفاع المصاريف االدارية والعمومية للمجموعة خالل الربع االول من العام المالي والتي تضمنت
المصاريف التسويقية الخاصة بالحملة الدعائية لشركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م لخدمة التفصيل
الخاص الراقي  Su Misuraالتي انطلقت خالل الربع االول من العام المالي الحالي.



بلغت صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة خالل الربع االول من العام المالى  1028مبلغ 2,9
مليون دوالر أمريكى وهامش ربح قدره  %3,5مقارنة ب  1,6مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  %5,8خالل
فترة المقارنة .

ملخص نتائج أعمال القطاعات:
قطاع المالبس الفاخرة:

قطاع المالبس الفاخرة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

الربع األول
1022/1028
13 589

الربع األول
1028/1022
12 163

األرباح التشغيلية

816

1 029

هامش األرباح التشغيلية

6,0%

8,5%

حقق قطاع المالبس الفاخرة نمو في المبيعات خالل الربع األول من العام المالي  1029/1028بنسبة %22,7
حيث سجل القطاع مبيعات تقدر ب  13,6مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  21,1مليون دوالر أمريكي خالل نفس

الفترة من العام المالي السابق بدعم من ارتفاع مبيعات شركة كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م( .المالكه
لسلسلة متاجر  CONCRETEلمالبس الرجال الفاخرة و مالبس االطفال( بنسبة  15,0%و ارتفاع مبيعات شركة

يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م( .الذراع التجاري للمجموعة لتجارة الجمله والتجزئة في القطاع المتوسط في
مصر) بشكل ملحوظ خالل الفترة ،و ذلك علي الرغم من انخفاض المبيعات التصديريه لشركة إيجيبت تايلورنج
للمالبس الجاهزة ش.م.م .خالل الفترة.
سجل القطاع أرباحا تشغيلية تقدر ب 0,8مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  %6,0مقارنة ب  2,0مليون دوالر
أمريكي و هامش ربح قدره  %8,5خالل نفس الفترة من العام المالي السابق .ويرجع االنخفاض في االرباح
التشغيلية الي إرتفاع المصاريف االدارية و العمومية للقطاع خالل الربع االول من العام المالي  1028بسبب
انطالق الحملة الدعائية الخاصة بشركة كونكريت لخدمة التفصيل الخاص الراقي  Su Misuraخالل الربع االول من
العام المالي الحالي والتي انعكست علي مبيعات التفصيل الخاص بشكل ايجابي جدا خالل الربع االول مقارنة
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بنفس الفترة من العام المالي السابق .وتعمل شركة كونكريت علي زيادة المنتجات والخدمات التي توفرها
للعمالء بهدف رفع كفاءة الخدمة الموفره و زيادة قاعدة العمالء.

قطاع المالبس الفورمال:



قطاع المالبس الفورمال
(بااللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

الربع األول
1022/1028
46 845

الربع األول
1028/1022
49 455

األرباح التشغيلية

1 566

4 313

هامش األرباح التشغيلية

3,3%

8,7%

حقق قطاع المالبس الفورمال صافي مبيعات بلغت  56,8مليون دوالر أمريكى خالل الربع األول من العام المالي
 1028مقارنة ب  59,5مليون دوالر أمريكى خالل الربع األول من العام المالي  .1027فعلي الرغم من ارتفاع
مبيعات المجموعة االنجليزية بيرد ( )Bairdبنسبة  %6,6خالل الفترة ،إال ان انخفاض المبيعات التصديرية من
السوق االسباني للشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل الفترة (انخفاض موسمي) نظرا لزيادة
معدالت التصدير عن الحجم الطبيعي خالل الربع الرابع من العام المالي  1027باالضافة الي انخفاض المبيعات
التصديرية لمجموعة جولدن تكس لالصواف ش.م.م خالل الفترة قد أثر علي مبيعات القطاع.

حقق القطاع أرباحا تشغيلية تقدر ب  2,6مليون دوالر أمريكي بهامش ربح قدره  %3,3خالل الربع االول من العام
المالي  1028مقارنة ب  5,3مليون دوالر أمريكي بهامش ربح قدره  %8,7خالل فترة المقارنة نتيجة انخفاض المبيعات
وزيادة المصاريف االدارية والعمومية للقطاع خالل الفترة .
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قطاع المالبس الكاجوال :

قطاع المالبس الكاجوال
(بااللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

الربع األول
1022/1028
5 669

الربع األول
1028/1022
4 004

األرباح التشغيلية

612

585

هامش األرباح التشغيلية

10,8%

21,2%

حقق قطاع المالبس الكاجوال تطورا ملحوظا خالل الفترة بزيادة قدرها  %52,6لتصل صافي المبيعات الي  5,7مليون
دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام المالي  1028مقارنة ب  5,0مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من
العام المالي السابق مدعوما بارتفاع مبيعات الشركة السويسرية للمالبس القطنيه ش.م.م بنسبة  %17,9خالل
الفترة و ارتفاع مبيعات شركة كريستال فور ماكينج شيرتش ش.م.م بنسبة %29,8خالل الربع االول من العام المالي
. 1028
سجلت االرباح التشغيلية للقطاع مبلغ  0,6مليون دوالر امريكي خالل الربع األول من العام المالي  1028بهامش
ربح قدره  %20,8مقارنة ب 0,5مليون دوالر امريكي وهامش ربح قدره  %21,2بدعم من زيادة المبيعات وانخفاض
التكاليف التشغيلية للقطاع خالل الفترة.
عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م .هي شركة استثمارات دولية رائدة فى مجال تجزئة ،تجارة وصناعة
المالبس الجاهزة .الشركة مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  %25تقريبا من سوق المالبس
الرسمية في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية بيرد ) (Baird Groupوالتي تعمل من خالل 135
متجر في المملكة المتحدة.
 تمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات بالسوق المحلي العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر
متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و مالبس االطفال.تتكامل استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل
رأسي مع القطاع الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها الشركة والتي تعد األضخم في منطقة
مصر ,الشرق األوسط وافريقيا باالضافة الي بعض الشراكات اإلستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية مثل
مجموعة .Ermenegildo Zegna
لمزيد من اإلستفسارات:
برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:
العرفة لإلستثمارات واإلستشارات )العرفة القابضة)
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر شارع  25بجوار سور المنطقة الشمال
تليفون 0)01( 11732093 /95 /98 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com
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