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علي   % 47زيادة  بمليون جنيه  14 للربع العاشر على التوالى بلغ صافى ربح  آرابيا تحقق 

أداء يو  في  التميز الفائق و  جائحة كورونا  أثناء داء بصمود ال أساس ربع سنوي, مدفوعاً 

 . أى فاينانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيمة  خلقمسار آرابيا تمضى قدما فى خطتها اإلستثمارية و 

  %43السابق وعن الربع  %47مليون جنية في الربع الثاني, بزيادة  14ت صافي األرباح المجمعة بلغ ▪

 عن نفس الربع العام الماضي.

 زعن الربع السابق %78مليون جنية في الربع الثاني, بزيادة  379بلغت اإليرادات المجمعة  ▪

 .مليون جنية في النشاط المالي غير المصرفي 102, تم ضخ "ارابيا" في ديسمبر  لمنذ زيادة رأس ما ▪

 :بالكامل في الربع األول بعد امتالك "ارابيا" للنشاط المالي غير المصرفي ▪

  2020زيادة في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة "يو اي فاينانس" في النصف األول  150% ▪

 .مليون جنية 100ليبلغ 

  .مليون جنية 70زيادة في رأس المال المصدر والمدفوع لشركة "رواج" ليبلغ  40% ▪

 " "ارابيالـ التابع  "تخصيم" في ذراع التخصيم الجديد ةجنيمليون  20سيتم ضخ  ▪

خطوات صلبة نحو إضفاء الطابع المؤسسي لـ"ارابيا" مع تشكيل خمسة لجان منبثقة من مجلس اإلدارة   ▪

 ولجنة المكافآت واإلثابة والتحفيز.لجنة الحوكمة, المراجعة, المخاطر, االستثمار, متمثلة في 

 النظرة المستقبلية    –ارابيا 

 فرص مليون جنيه, غير متضمنة ارباح 72 والمتوقع أن تبلغبأرباح العام إ اتهاتنبؤ علي"ارابيا" تؤكد  ▪

 التي تم الكشف عنها سابقاً. العاملةبيع األصول غير 

 

 غير المصرفي  مالي نشاط الالفي أرباح   %711زيادة  – ارابيا كابيتال 

عن الربع السابق و  %13بزيادة , 2020الثاني في الربع  مليون جنيه  18.2 النشاط بلغت صافي أرباح ▪

 عن نفس الربع العام الماضي. 171%

عن   %19مليون جنية, بزيادة  25قبل الفوائد والضرائب واإلهالك واالستهالك  النشاط  بلغت أرباح ▪

 عن نفس الربع العام الماضي. %193الربع السابق و 

عن الربع السابق    %30  بزيادة  2020الثاني ,مليون جنيه في الربع  175 النشاط  بلغت إجمالي إيرادات  ▪

 وفقاً لمعيار التأجير التمويلي الجديد(. التعديلبعد العام الماضي ) الربع   نفس عن  %17وزيادة 

 ).2020خالل اثني عشر شهراً من النصف األول ( %35تخطي العائد علي متوسط حقوق الملكية  ▪

 . 2020في النصف األول  %6بلفت نسبة التكلفة لإليراد  ▪

% عن نفس 114، بزيادة قدرها  2020مليار جنيه في النصف األول  1.9 التمويل  محفظةالبلغ حجم  ▪

 الفترة من العام الماضي.
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 صافى ربح النصف الول يفوق ربح العام الماضى بالكامل  –  يو اي فاينانس

رائدة التأجير التمويلي للشركات    –زيادة في رأس المال المصدر والمدفوع لـ"يو اي فاينانس"  150% ▪

 مليون جنية(  60. )زيادة قدرها 2020في النصف األول  –الصغيرة والمتوسطة في صعيد مصر 

طنطا في  بأن تبدأ العمل في فرعها الجديد "يو اي فاينانس" كجزء من خطة التوسع الجغرافي ، تتوقع  ▪

 .2020 الربع الثالثخالل 

المشروعات من "الصندوق االجتماعي لتنمية  ةجنيمليون  50قرًضا بقيمة "يو اي فاينانس" تلقت  ▪

الصغيرة والمتوسطة في   المشروعات لتمويل " كجزء من برنامج الدعم اللوجستيرة والمتوسطةالصغي

 جنيه(. 150 الصندوق إجمالي قيمة القروض التي تم الحصول عليها منبلغ صعيد مصر )

 ال تزال جهود التوسعات في ضم نشاط التخصيم للشركة مستمرة.  ▪

 

 تبارا من العام القادم : تتوسع فى مجال التمويل اإلستهالكى أعرواج 

 .جنيه(مليون  20)زيادة  2020في الربع الثاني من عام  "رواج" زيادة في رأس مال  40% ▪

بنسبة   "رواج"، ارتفع حجم محفظة  2020في الربع الثاني  على الرغم من تعليق ترخيص المركبات ▪

 . 2020األول % عن الربع 50

من   المورقة األجزاءمليون جنيه شاملة  740 مبلغ االنحتى  " رواجلـ"اإلقراض التراكمي إجمالي بلغ  ▪

 . محفظة الشركة

الطلب المتزايد نمو  عزز  ي، من المتوقع أن 2020الربع الثاني  نهاية في مع فتح ترخيص المركبات ▪

 مبيعات الشركة. 

 إلى التمويل االستهالكي.  غيير النشاطترواج  تدرس ▪

 

 نشطة التقليدية ال  –ارابيا 

 

 التشييد ومواد البناء 

عن  %119مليون جنية في الربع السابق, وزيادة  5.3مقارنة بـمليون جنيه  5.6النشاط  ارباحبلغت   ▪

 مدفوعاً بإنتهاء "كهروميكا" من بعض المشروعات المعلقة.  الماضي.نفس الربع العام 

  قعن الربع الساب % 174, بزيادة  2020في الربع الثاني  مليون جنيه 202 النشاط  بلغت إجمالي إيرادات  ▪

 عن نفس الربع العام الماصي. %3و 

 

ة بينما تتعامل  اإلدارة الجديدة تقود الشركة إلنهاء موروث التعاقدات المتقادم – كهروميكا 

 مع تحدى تنمية العمال 

في  المتقادمة% من المشاريع 20ما يقرب من  " منكهروميكا" انتهت علي الرغم من جائحة كورونا,  ▪

 . 2020 الربع الثاني

  لمشاريع جديدة بهوامش جذابة.الحصول علي تعاقدات  في  " كهروميكالـ" حاليًا ، يتمثل التحدي الرئيسي  ▪

 . 2020 مليون جنيه في الربع الثاني 100بمناقصة توزيع كهرباء بقيمة  "كهروميكا " فازت 

 % من المشاريع المتأخرة بنهاية العام. 90 ما يقرب من اإلنتهاء من تتضمن النظرة المستقبلية ▪

 

يحافظ على راس مال عامل أيجالى رغم التاثير  جل سياسات البيع ال تحفظ  -   طوبالط 

 الجائحة 

▪  

 . الف جنيه 125 قدرها 2020في النصف األول  صافي خسارة "طوبالط"حققت  لكورونا، تحت وطئة ا ▪

خالل الغلق   الحفاظ علي رأس مال عامل إيجابيمن  "طوبالط" لسياسة المبيعات النقدية، تمكنت نتيجة  ▪

 .2020وتحقيق أرباح خالل يونيو  االقتصادي 

 .2020تعزيز نمو المبيعات خالل النصف الثاني من من المتوقع أن يؤدي استئناف أعمال البناء إلي  ▪

 

 نشاط السيارات  

  تقليل الرافعة التشغيليةسيؤتي ثماره بالكامل علي غلق أكبر مركز خدمة )غمرة( في مارس الماضي,  ▪

 . 2020في الربع الثالث  بالنشاط

ما إذا سنحت    تاالستمرار في عمليات الغلق الجزئي و بيع االصول غير العامله في نشاط السيارا  ▪

 كجزء من خطة إعادة الهيكلة.  الفرصة
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  نظرة عامة علي الشركة –ارابيا 

تحت اسم " العربيه لإلستثمارات والتنميه  1985عام (AIH)تأسست شركة "ارابيا انفستمنتس هولدنج" 
, و شاركت آنذاك بشكل رئيسي في نشاط المقاوالت في مصر, وفي عام (AIND)القابضه لإلستثمارات الماليه 

في البورصة المصرية ، لتصبح واحدة من أكثر األسهم تداوال في البورصة  AIND، تم إدراج  2010
 المصرية. 

مليون جنيه مصري. و منذ   107أرباح بقيمة  ارس المساهمون ضغوًطا إلصدار توزيعاتم،  2014في يناير 
بظروف مضطربة ، وتكبدت خسائر متزايدة سنويًا, حيث شهد فبراير   AIND، مرت  2014أواخر عام 

 . اًنذاك الشركة في، خروج المساهم الرئيسي  2015
 

 487في العمالت األجنبية بلغت  فادحة ى خسائرإلقرار تحرير سعر صرف العملة   ، أدى 2016في نوفمبر 
 .مليون جنيه 387مليون جنيه في نشاط السيارات ، حيث لم يتم االعتراف بـ 

 

وهو رجل أعمال مصري مقيم في دبي، االستثمار في الشركة.  , قرر المهندس جمال عثمان، 2017في مايو 
وفي يوليو من نفس العام، تم تعيين مجلس إدارة جديد من اعضاء ذو خبرة محلية وعالمية قوية بهدف ورؤية  

اقرت    .ي تعمل بها الشركةواضحة لتطوير أعمال الشركة علي كافة المحاور والقطاعات االستراتيجية الت
 مايو فيالمجموعة.  اإلدارة الخسائر السابقة ونفذت تغييرات جذرية في استراتيجية وأنظمة وثقافة وقيم 

 في  المال اسواق  وقطاع المصرفي القطاع رواد من ومتنوعة متميزة بنخبة" ارابيا" رحبت, 2020

عين مجلس اإلدارة الجديد , 2020وفي يوليو  .اعضاء 7 من مكوناً  بات الذي إدارتها لمجلس الجديد  التشكيل

 .شريف شاهين كرئيس تنفيذي لـ"ارابيا" لمواصلة مسار إضفاء القيمة وتعظيمها واستدامتها /السيد

 
 موظف, هي: 1100حالياً, الشركات النشطة في محفظة "ارابيا", موطن أكثر من 

 غير المصرفي:   المالينشاط ال – ارابيا كابيتال 

ومنذ ذلك الحين تعتبر الرائدة في مجال التأجير التمويلي للمشروعات   2008تأسست في عام  يو إي فاينانس:  

الصغيرة والمتوسطة خاصة في منطقة صعيد مصر, وهي مملوكة بالكامل لشركة "ارابيا انفستمنتس هولدنج"   

 مليون جنية. 100برأس مال مصدر ومدفوع 

وهي شركة تمويل افراد متخصصة بشكل رئيسي في تمويل السيارات, وهي   2013في عام تأسست   رواج:

 مليون جنية.  70مملوكة بالكامل لشركة "ارابيا انفستمنتس هولدنج" برأس مال مصدر ومدفوع 

مليون جنية بغرض مواكبة النمو في سوق   5برأس مال مصدر ومدفوع  2018تأسست في ديسمبر   توريق:

 زدهر. التوريق الم 

 : النشطة التقليدية –  ارابيا كابيتال

تعد من كبري الشركات المتخصصة في مجال المقاوالت  , و1971تأسست في عام  كهروميكا:

 200حيث بنيت تراث طويل في ذاك القطاع محلياً وإقليمياً. يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع  الكهروميكانيكية
 منها. %51"ارابيا انفستمنتس هولدنج"  مليون جنيه مصري وتمتلك شركة  

وهي متخصصة في انتاج الطوب والبلوكات األسمنتية وبالط األرضيات و  1٩7٩طوبالط:  تأسست في عام 
مليون  5الموزايكو والتيرازو األنترلوك وتعتبر الرائدة في السوق المحلي. يبلغ رأسمالها المصدر والمدفوع 

 منها. %99جنيه مصري وتمتلك شركة "ارابيا انفستمنتس هولدنج"  

تم   ام من الخبرة كوكيل سابق لكبرى الشركات األوروبيه فى مصر.ع 43 السيارات و خدمة ما بعد البيع:
 . 2017إضمحاللها بشكل كامل في 

 ملحوظة هامة: 

معتقدات   من هي نابعةو أداء المجموعة المستقبلي على بعض العبارات التطلعية المتعلقة باإلفصاح حتوي يقد 

إدارة المجموعة باإلضافة إلى االفتراضات والمعلومات المتاحة حاليًا إلدارة المجموعة. تخضع هذه البيانات 

لمخاطر كبيرة و عدم يقين. تتضمن هذه البيانات ، على سبيل المثال ال الحصر ، البيانات المتعلقة بآفاق اعمال  

الصناعات التي تعمل فيها  ب المحيطة  والظروف االستراتيجية لمجموعة ، والتطورات المستقبلية ، واالتجاهاتا

  تطلعاتاختالف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن أي إلي   تؤديأن  للعديد من العوامل  المجموعة. يمكن

 .في اإلفصاحمستقبلية قد يتم التعبير عنها 

 هيكل المساهمين 
 2020 أغسطس 10

 معلومات للمساهمين
 

 EGS21351C019الشركة:  كود
 1,349,029,177األسهم المصدرة: 

 

 المقر الرئيسي 
 
 ش توفيق دياب, جاردن سيتي, القاهرة, مصر  4

arabia-investments.com/ 

 

 مسئول عالقات المستثمرين
 

 هشام زكريا

investments.com-h.zakaria@arabia 

 

 

 صفحات التواصل االجتماعي 
 
/14010223linkedin.com/company/ 

facebook.com/ArabiaInvestments/ 
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