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العربية لالستثمارات تحقق صافي ربح نصف سنوي  46.9مليون جنيه مصري وهي اعلى ارباح نصف سنوية تحققها
الشركة خالل الخمس سنوات ماضية
حققت شركة العربية لإلستثمارات صافي أرباح مجمعة في النصف األول من العام املالي  2018بلغ  46.9مليون جنيه مصري ,ذلك مقابل
صافي خسائر مجمعة بمبلغ  16.3مليون جنيه في النصف األول من العام املالي  .2017وتاني الزيادة في ارباح الشركة نتيجة تحسن وتيرة
النمو في الشركات التابعة وجهود اعادة الهيكلة .
بلغ صافي ارباح الشركات املجمعة بعد خصم حقوق األقليه مبلغ  41.1مليون جنيه مصري في النصف األول للعام املالي  ,2018حيث
يمثل هذا املبلغ أفضل نتيجة نصف سنويه علي مدار الخمسة أعوام املاضية ,ذلك مقارنة بصافي خسائر بلغت  21مليون جنيه في الفترة
املقابلة من العام املالي السابق عليها.

نبذة عن القطاعات االستراتيجية التي تعمل بها الشركة العربية لإلستثمارات:
▪ قطاع التمويل غير البنكي وتمتلك الشركة العربية  80%من شركة الصعيد للتأجير التمويلي وهي املتخصصة في تمويل
املشروعات الصغيرة واملتوسطة و ايضا  %98من شركة رواج للتمويل و املتخصصة في تمويل االفراد  .و يعد قطاع املؤسسات
املالية غير البنكية من القطاعات الواعدة ذات نمو كبير في السوق املصري في هذه املرحلة و في ظل جهود البنك املركزي
املصري للشمول املالي.
▪ قطاع البناء ومواد البناء و تمتلك الشركة العربية  51%من شركة كهروميكا وهي تعد من كبري الشركات املتخصصة في
الهندسة الكهربائية وامليكانيكية ,باإلضافه إلي  %99من شركة طوبالط املتخصصة في انتاج الطوب والبلوكات األسمنتية
وبالط األرضيات و املوزايكو والتيرازو األنترلوك حيث تعتبر طوبالط أحد اهم الرواد في تخصصها .و يعد قطاع البنية التحتية
ومواد البناء من اهم القطاعات في مصر والشرق األوسط في ظل حجم االستثمارات الضخم في البنية التحتية وبداية جهود
اعادة بناء املنطقة بعد سنوات من االضطراب السياس ي .
▪ قطاع السيارات التي تتمثل في ملكية شركة القاهرة للتنمية وصناعة السيارات وما لديها من خبرات  41سنة كوكيل سابق
لكبرى الشركات األوروبيه فى مصر ,حيث بلغ حجم مبيعات الشركة  7000سيارة خالل عام  2016وذلك قبل تحرير اسعار
صرف العمالت االجنبية في نوفمبر  , 2016و الجدير بالذكر ان شركة القاهرة حائزة علي  8جوائز دولية واقليمية خالل الفترة
من  2011حتي  2016باالضافة الي اكتسابها ثقة عمالئها لتميزها في تقديم خدمة ما بعد البيع من خالل مراكز الخدمة الخاصة
بها والتي تبلغ مساحتها الي  13،400متر مربع.
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