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

  .٣٢٠١/٤٢٠١ المالى عاممن ال االولي التسعة أشهر أعمال نتائج عن تعلن الجاهزة والمالبس النسيج

 تشغيليةأرباحا  ٢٠١٣/٢٠١٤ الحالى الماليالعام  مناالولي التسعة أشهر  خاللالقابضة حققت العرفة 

عن نفس الفترة من  امريكى دوالر مليون ١,٨ ب مقارنة %٤٠بزيادة تقارب  امريكى دوالر مليون ١١,٣ قدرها

  ٢٠١٣/٢٠١٢. السابق العام المالي

  

لف دوالر امريكي خالل التسعة أشهر االولي مقابل خسارة أ ٧٨,٨حققت مجموعة البيرد االنجليزية ربحا بلغ 

مليون دوالر امريكي عن نفس الفترة من العام السابق نتيجة عملية إعادة الهيكلة المستمرة  ٢,٠قدرها 

  .للمجموعة

  

 من االولي التسعة أشهر مليون دوالر أمريكى خالل ٥,٥ قدرها مجمعة أرباح صافي العرفة القابضة تحقق

الماضي العام المالى  منعن نفس الفترة  دوالر أمريكىمليون  ٦,٣ بمقارنة  ٢٠١٣/٢٠١٤العام المالي 

  .بالتغير في اسعار الصرف خالل الفترة باالضافة الي االحداث السياسية خالل الربع الثالث من العام متأثرة

  

  :ملخص النتائج المجمعة للعرفة القابضة

 

مليون  ٥,١٧٧بلغت  ٢٠١٣/٢٠١٤عام المالى من الاالولي  التسعة أشهرخالل  صافي مبيعات مجمعةحققت العرفة  •

و يرجع . سابقال المالي العاممن  نفس الفترةخالل  مليون دوالر أمريكى ٢١٩٢, مبيعات قدرها مقابلدوالر أمريكى 

عملية إعادة  انخفاض مبيعات قطاع المالبس الفورمال بسبب الي المجمعة بشكل أساسى االنخفاض في المبيعات

 .بسوق المملكة المتحدة والتخلص من العمليات قليلة الربحية االنجليزية Baird)(مجموعة بيرد  هيكلةال

 

و الحالى  من العام المالي األولي التسعة أشهرخالل مليون دوالر امريكى  ١١,٣مبلغ  االرباح التشغيليةبلغت  •

و هامش ربح  سابقال المالي العامنفس الفترة من مليون دوالر امريكى خالل  ٨,١مقارنة ب % ٦,٤هامش ربح قدره 

مليون  ٧,١بلغ بم والبيعية التكاليف االدارية و العموميةالنخفاض التشغيلية وترجع الزيادة في األرباح . فقط %٤,٢قدره 

 شرآة آريستال فور ماآينج شيرتسثلة في والمتم(المشروعات المشترآة بدء مساهمة لباالضافة  دوالر امريكي

 .للربحية في هذا العام) م.م.ش و آامجيت للمالبس الجاهزة م.م.ش

 

عام من ال االولي التسعة أشهرخالل مليون دوالر امريكى   ٥,٥  ةبصافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبلغ  •

محققا هامش ربح بلغ  سابقال المالي العامنفس الفترة من خالل مليون دوالر امريكى  ٦,٣مقارنة ب المالى الحالي 

سعر الصرف للجنيه المصري مقابل  رويرجع االنخفاض في صافي االرباح الي تأثر الشرآة بتغي. %٣.٣بمقارنة  %٣.١

 .للمجموعة دي الي زيادة في المصاريف التمويلية أمما خالل الفترة الدوالر االمريكي 

التسعة أشهر 
٢٠١٣/٢٠١٢ 

التسعة أشهر 
٢٠١٤/٢٠١٣ 

 النتائج المجمعة (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبيعات ٤٩٤ ١٧٧ ١٧٧ ١٩٢

 األربح التشغيلية ٣٣٧ ١١ ١٣٤ ٨

األرباح التشغيلية هامش  %٦,٤ %٤,٢  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة ٤٥٦ ٥ ٣٠٧ ٦

 هامش صافى األرباح %٣,١ %٣,٣
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 ٣,١قدرها  أرباحبصافي الفترة مقارنة  خاللألف دوالر امريكى  ٧٦٧ بلغت غير مجمعة خسائرصافى حققت الشرآة  •

النخفاض توزيعات  بشكل أساسي و يرجع االنخفاض السابقالمالي مليون دوالر امريكى خالل نفس الفترة من العام 

 .مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق األرباح من الشرآات التابعة

  :القطاعات نتائجملخص 

  :المالبس الفاخرةقطاع 

، آونكريت . م.م.للمالبس الجاهزة ش يجيبت تيلورينجإ: (الشرآات التاليةيتضمن القطاع نتائج أعمال 
 ،.  م.م.آاميجيت للمالبس الجاهزة ش ، .م.م.، يوروميد للتجارة و التسويق ش. م.م.للمالبس الجاهزة ش
  .)م.م.فاشون اندستري ش

 

 

محافظًا علي مستوي المبيعات الذي حققه في  مليون دوالر امريكي ٥٣,٩ تقدر ب مبيعات المالبس الفاخرة قطاع حقق

  . من العام المالي السابقالتسعة أشهر 

تها خالل الفترة على الرغم من تأثرها بفروق فى زيادة مبيعا نجحت الشرآة .:م.م.تيلورينج للمالبس الجاهزة شيجيبت إ

آما أثر التغير فى اسعار صرف العمالت األجنبية بشكل آبير على %. ٨.٨ هاللدوالر األمريكى لتحقق زيادة مقدارالترجمة 

  .خالل الفترة المذآورة أرباح الشرآة

بسبب التغير فى سعر % ٨.٧ بمقدار انخفضت مبيعات الفترة مقارنة بالعام الماضى. م.م.آونكريت للمالبس الجاهزة ش

ن التأثير السلبى الكبير خالل الربع الثالث من العام نتيجة األحداث على الرغم م مع ثبات المبيعات بالعملة المحلية العملة

مما تتطلب تقديم العديد من الخصومات الذى قلص ساعات العمل بشكل آبير بكل فروع الشرآة  السياسية وحظر التجول

  .اثر على ربحية الشرآة بشكل ملحوظ ووالتنزيالت خالل الفترة 

 الحالىمن العام المالى  االولي للتسعة أشهردوالر امريكى مليون  ١,٧لتصل الي انخفضت صافي ارباح القطاع وعليه فقد 

 .سابقمن العام المالى ال االولي للتسعة أشهردوالر امريكى  مليون ٤,٩مقارنة بأرباح قدرها 

   :الفورمالقطاع المالبس 

 السويسرية للمالبس الجاهزة,  بيرد االنجليزيةمجموعة : (يتضمن القطاع نتائج أعمال الشرآات التالية
  ).م.م.ش بورسعيد للمالبس الجاهزة, . م.م.للغزل ش وايت هيد, . م.م.ش لالصواف جولدن تكس, . م.م.ش

  

  

التسعة أشهر  
٢٠١٣/٢٠١٢ 

التسعة أشهر 
٢٠١٤/٢٠١٣ 

قطاع المالبس الفاخرة (باأللف دوالر 
 أمريكي)

مبيعاتالصافي  ٨٦١ ٥٣ ٨٤٠ ٥٣  

 االرباح التشغيلية  ٣٠٥ ٥ ٥٨٧ ٧

 هامش االرباح التشغيلية %٩,٨ %١٤,١

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  ٦٨٣ ١ ٨٦١ ٤  

رباحاألهامش صافى  %٣,١ %٩,٠  

التسعة أشهر 
٢٠١٣/٢٠١٢ 

التسعة أشهر  
٢٠١٤/٢٠١٣ 

قطاع المالبس الفورمال (بااللف دوالر 
 أمريكي)

مبيعاتالصافي  ١٣٠ ١٧٤ ٤١٢ ١٨٤  

 االرباح التشغيلية  ٣٥٠ ٥ ٤١٣ ٣

 هامش االرباح التشغيلية %٣,١ %١,٩

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  ١٦٧ ٤ ٤٩٦ ٤  

رباحاألهامش صافى  %٢,٤ %٢,٤  
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فى التخلص من العمليات الغير  ةطبقا لعملية إعادة الهيكلة اإلدارية والتجارية نجحت المجموع:بيرد االنجليزيةمجموعة 

زيادة األرباح التشغيلية مما انعكس فى  مليون دوالر أمريكى ٤,٩بمبلغ  والبيعية, صاريف العمومية واإلداريةمربحة وخفض الم

فترة  نفس خالل مليون دوالر أمريكى ٢,٠ألف دوالر أمريكى خالل الفترة مقابل خسائر بلغت  ٧٨,٨وتحقيق صافى ربح قدره 

  .العام الماضىمن  ارنةالمق

  

 مليون دوالر أمريكى ٣,١على الرغم من إنخفاض مبيعات الشرآة بمقدار .: م.م.الشرآة السويسرية للمالبس الجاهزة ش

دوالر مليون  ٣,٧اال ان الشرآة نجحت فى زيادة األرباح التشغيلية لتصل الى  العام الماضى منمقارنة بنفس الفترة 

و بالرغم من الزيادة فى هامش األرباح . سابقال الماليالعام  مننفس الفترة عن  دوالر أمريكى مليون ٣,٤مقابل  أمريكى

  .رباحاألاال ان الزيادة فى المصاريف التمويلية للشرآة اثرت على صافى  التشغيلية

     

التسعة أشهر االولي من خالل مليون دوالر أمريكي  ١٣,٣بمبيعات تقدر  الشرآة حققت: .م.م.جولدن تكس لالصواف ش

 بالعملة المحلية % ٧,٢الرغم من نمو المبيعات بنسبة تقدر ب  علىمليون دوالر أمريكي  ١٤,١مقارنة ب  العام الحالي

سعة أشهر األولى من العام الحالى على الرغم من مليون دوالر أمريكى خالل الت ١,٢تحسن طفيف لتبلغ  األرباح وشهدت

    .ية المصرى مقابل الدوالر األمريكىانخفاض سعر الصرف للجن

 
 قطاع المالبس الكاجوال: 

  
  )ببني سويف(السويسرية للمالبس القطنية :شرآةيتضمن القطاع نتائج أعمال 

 

 

هائلة فى المبيعات مستفيدا من المؤشرات اإليجابية للسوق األمريكى التى  زيادة المالبس الكاجوالشهد قطاع 

خالل الربع حيث حقق القطاع يستهدفها القطاع بشكل اساسى مع إآتمال عملية نقل خطوط صناعة المالبس الكاجوال 

شهر أخالل التسعة  اعالقط مبيعاتمضاعفا مليون دوالر امريكي  ٧ت قدرها مبيعا فقط الثالث من العام المالي الحالي

خالل  مليون دوالر أمريكي ٦,٩ب مقارنة  مليون دوالر امريكي ١٤,٣الي  إجمالي المبيعاتلتصل  األولى من العام الحالى

  .سابقال المالي من العام نفس الفترة

  

مقارنة بصافي  الفترةخالل % ١,٧هامش ربح قدره مسجال ألف دوالر أمريكي  ٢٤١القطاع صافي ارباح قدرها أيضا حقق  

التطور قطاع الي الويرجع التطور في ارباح  .عن نفس الفترة من العام الماضى ألف دوالر أمريكي ٦٦١خسارة قدرها 

  .حديثة التأسيس )ببني سويف( .م.م.ش السويسرية للمالبس القطنية الشرآة أداء المستمر في

   

 التسعة أشهر
٢٠١٣/٢٠١٢ 

 التسعة أشهر 
٢٠١٤/٢٠١٣ 

قطاع المالبس الكاجوال (بااللف دوالر 
 أمريكي)

مبيعاتالصافي  ٣١٧ ١٤ ٨٥٥ ٦  

 االرباح التشغيلية  ٢١٨ (٦٣٦)

 هامش االرباح التشغيلية %١,٥  %(٩,٣)

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  ٢٤١ (٦٦١)  

)٩,٦ ( رباحاألهامش صافى  %١,٧  %  
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 عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 
تعمل و مالبس الجاهزةال النسيج و وتجارة شرآة رائدة فى مجال صناعة .م.م.ش لإلستثمارات واإلستشاراتالعرفة  •

و هو ما يجعلها من أآبر الشرآات المصدرة فى مجال تصنيع المالبس الجاهزة  فى عدد من العمليات المندمجة رأسيًا

 . لديها أآبر عمليات بيع التجزئة و الجملة فى مصر و المملكة المتحدة و المنسوجات فى مصر و الشرق األوسط و أيضًا

تشمل إستثمارات التجزئة األجنبية المجموعة آما  ،"آونكريت"مصر العالمة التجارية  من بين عمليات بيع التجزئة فى •

هذا  .المتحدة من سوق المالبس الرسمية في المملكة% ١٢والتى تسيطر على نسبة تصل إلى  Baird اإلنجليزية

 PAL ZILERIالمالكة للعالمة التجارية الفاخرة  Gruppo Forallباإلضافة لحصة المجموعة فى الشرآة اإليطالية العالمية 

 Ermenegildo Zegnaاإلستراتيجية مع آبرى المجموعات العالمية مثل مجموعة  وشراآتها

 

  :لمزيد من اإلستفسارات

  :المستثمرينعالقات برجاء اإلتصال ب

  )العرفة القابضة(العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

  الشمالبجوار سور المنطقة  ١٥مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

  )٠٢(  ٢٢٧٣١٠٩٣/ ٩٥/ ٩٨:  تليفون 

com.arafaholding@ir: Email 

com.arafaholding.www: Website 
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