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

ي المال من العام ياألولالتسعة أشھر  أعمال نتائج عن تعلن الجاھزة والمالبس النسیج قطاعي

2014/2015.  

 196,7 قدرھا مبیعات 2014/2015من العام المالي  التسعة أشھر االولي خاللالقابضة حققت العرفة 
 السابقنفس الفترة من العام المالي  عن امريكى دوالر ملیون 177,5 ب مقارنة امريكى دوالر ملیون

  %10.8بزيادة قدرھا 

التسعة  ملیون دوالر أمريكى خالل 7,2 قدرھاالضريبة  بعدمجمعة  أرباح صافيالعرفة القابضة حققت 
خالل التسعة أشھر أمريكى  ملیون دوالر 5,5مقارنة ب  2014/2015أشھر االولي من العام المالي 

  .%31.7بزيادة قدرھا  2013/2014االولي من العام المالي 

 ملیون دوالر أمريكى خالل 5,6 قدرھاحقوق االقلیة  بعدمجمعة  أرباح صافيالعرفة القابضة حققت 
التسعة خالل أمريكى  ملیون دوالر 3,3 مقارنة ب 2014/2015من العام المالي التسعة أشھر االولي 

  .2013/2014من العام المالي أشھر االولي 

  القابضة:عرفة ال أعمالملخص نتائج  

 

 بلغت 4201 من العام المالي التسعة أشھر االوليخالل  صافي مبیعات مجمعة القابضة حققت العرفة 

 العام منالتسعة أشھر االولي  ملیون دوالر أمريكى خالل 177,5 مقارنة بملیون دوالر أمريكى  196,7

التجزئة  قطاعفي مبیعات  التحسن المستمر نتیجةملیون دوالر أمريكي  19,2 تبلغبزيادة  سابقال المالي

  .والقطاع الصناعي

  ملیون دوالر امريكى  10,8مبلغ  4201 من العام الماليالتسعة أشھر االولي  خالل یةیلالتشغاالرباح بلغت

 من العام الماليالتسعة أشھر االولي ملیون دوالر امريكى خالل  11,3مقارنة ب  %5,5 و ھامش ربح قدره

 .%6,4 و ھامش ربح قدره 2013

 4201ى من العام المالالتسعة أشھر االولي خالل  صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة تبلغ 

ملیون دوالر  5,5مقارنة ب  %31,7 بلغتبزيادة  %3,7و ھامش ربح قدره  ملیون دوالر امريكى 7,2 مبلغ

ويرجع االرتفاع . %3,1 قدره ھامش ربحو  2013من العام المالي التسعة أشھر االولي امريكى خالل 

خالل  %16,0بنسبة  للمجموعة تمويلیةالالمصاريف  نخفاضإالي  المجمعة الملحوظ في صافي االرباح

  .من العام المالى الحاليالتسعة أشھر االولي 

  

  

 

التسعة أشھر 
 2014/2013 

التسعة أشھر 
2015/2014 

 النتائج المجمعة 
 (بااللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 737 196 494 177
 األربح التشغیلیة 815 10 337 11
األرباح التشغیلیة ھامش 5,5% 6,4%  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 185 7 456 5
 ھامش صافى األرباح 3,7% 3,1%

حقوق االقلیة صافى األرباح بعد  619 5 304 3  
 ھامش صافى األرباح 2,9% 1,9%



  

  ملیون  5,6 خالل التسعة أشھر االولي من العام المالى الحالي صافي االرباح بعد حقوق االقلیةبلغت

خالل فترة  %1,9وھامش ربح قدره  ملیون دوالر أمريكي 3,3مقابل  %2,9وھامش ربح قدره  دوالر أمريكي

االقلیة في المجموعة لقیام الشركة بزيادة  حصةوترجع الزيادة الملحوظة في االرباح الي انخفاض المقارنة. 

  شركةفي ال %38للمالبس الجاھزة ش.م.م من خالل االستحواذ علي نسبة  ملكیتھا في شركة كونكريت

 .%91.6لتصل الي 

  من التسعة أشھر االولي  خالل ألف دوالر امريكى 158 بلغت غیر مجمعة خسائرصافى حققت الشركة

المالي  ألف دوالر امريكى خالل نفس الفترة من العام  767قدرھا  بخسائرمقارنة  2014العام المالي 

 .السابق

 

 ملخص نتائج أعمال القطاعات: 

   :المالبس الفاخرةقطاع 

  

  

  

  

  

 

من العام التسعة أشھر االولي ملیون دوالر أمريكي خالل  64,5 تقدر ب سجل قطاع المالبس الفاخرة مبیعات

 10,7 بلغتبزيادة  السابقالمالي دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام  ملیون 53,9 مقارنة ب 2014المالي 

الحالي يصل في المبیعات خالل الربع الثالث من العام المالي .شھد القطاع ارتفاعا ملحوظا  ملیون دوالر أمريكي

  مقارنة بالربع الثالث من العام المالي السابق. %52,6وبارتفاع بلغ  مقارنة بالربع الثاني من نفس العام %83,5الي 

خالل التسعة أشھر االولي  %8,1ھامش ربح قدره بملیون دوالر أمريكي  5,2سجل القطاع أرباحا تشغیلیة تقدر ب 

عن نفس الفترة من العام المالي  %9,8بھامش ربح قدره  امريكي ملیون دوالر 5,3مقابل من العام المالي الحالي 

  .بالقطاع تنسبة التكالیف التشغیلیة للمبیعا الي ارتفاعويرجع انخفاض ھامش االرباح التشغیلیة  السابق.

ملیون دوالر  2,5لیسجل ارباح تقدر ب  %49,2بلغت حقق القطاع زيادة في صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 

ملیون دوالر 1,7 مقارنة ب  2014خالل التسعة أشھر االولي من العام المالى  %3,9أمريكي وھامش ربح قدره 

نخفاض المصروفات التمويلیة إنتیجة  . وترجع الزيادة في االرباحخالل فترة المقارنة %3,1وھامش ربح قدره أمريكي 

مقارنة خالل التسعة أشھر االولي من العام المالي الحالي ) ملیون دوالر أمريكي 1,1 (%42,5بنسبة للقطاع 

   .بنفس الفترة من العام المالي السابق

 

 

   

التسعة أشھر  
2014/2013 

التسعة أشھر 
2015/2014 

 قطاع  المالبس الفاخرة
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  549 64 861 53  

 األربح التشغیلیة 233 5 305 5

األرباح التشغیلیة ھامش 8,1% 9,8%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  512 2 683 1  
رباحاألھامش صافى  3,9% 3,1%  



  

   :الفورمالقطاع المالبس 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

ملیون دوالر امريكى خالل التسعة أشھر االولي من العام  178,9سجل قطاع المالبس الفورمال مبیعات تقدر ب 

أظھرت  .2013ملیون دوالر امريكى خالل التسعة أشھر االولي من العام المالي  174,1مقارنة ب  2014المالي 

العام المالي الحالي بمعدل  مبیعات الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة تعافي ملحوظ خالل الربع الثالث من

مقارنة بالربع الثالث من العام المالي السابق باالضافة الي التحسن المستمر في مبیعات  %27,0بلغ نمو 

التسعة اشھر االولي من العام المالي الحالي  خالل %16,3 بنسبة بلغت(Baird) المجموعة االنجلیزية بیرد 

  مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.

  2014ملیون دوالر أمريكي خالل التسعة أشھر االولي من العام المالي  5,6سجل القطاع ارباح تشغیلیة تقدر ب 

خالل فترة  %3,1امش ربح يقدر ب ملیون دوالر أمريكى وھ 5,4بمقارنة بارباح تقدر ب  %3,6وھامش ربح يقدر ب 

في خفض التكالیف االدارية والعمومیة خالل التسعة أشھر  (Baird) دالمجموعة االنجلیزية بیرالمقارنة . نجحت 

مقارنة ب نسبة  %37,7ة والعمومیة للمبیعات الي ياالولى من العام المالي الحالي لتصل نسبة التكالیف االدار

 نسبةلشركة السويسرية للمالبس الجاھزة في تخفیض قارنة .كما استطاعت اخالل فترة الم %40,4تبلغ 

  قطاع.رتفاع االرباح التشغیلیة للإدي الي أللمبیعات مما التكالیف التشغیلیة 

في  % 2,3وھامش ربح قدره  ملیون دوالر أمريكى 4,2 بعد احتساب الضريبة بلغت ارباححقق القطاع صافي 

ھامش ربح قدره محافظا علي مستوي االرباح خالل فترة المقارنة ب العام المالي الحاليالتسعة أشھر االولي من 

ً بإرتفاع المصاريف التمويلیة للقطاعأمت 2,4%   .ثرا

  
   

التسعة أشھر 
2014/2013 

التسعة أشھر 
2015/2014 

 قطاع المالبس  الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  886 178 130 174  

 األربح التشغیلیة 511 6 350 5

األربح التشغیلیة ھامش  3,6% 3,1%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  182 4 167 4  
رباحاألھامش صافى  2,3% 2,4%  



  

   : كاجوالالمالبس القطاع 
  
  

  

  

  

  

  

ملیون دوالر  16,9 سجلتل %18,1بنسبة تقدر ب المبیعات  ارتفعتاستمر القطاع في تقديم نتائج إيجابیة حیث 

ملیون دوالر أمريكي عن نفس الفترة  14,3مقارنة ب  2014من العام المالي التسعة أشھر االولي أمريكي خالل 

ارتفاعا القطاع  ت أرباحكما شھد.السابق نتیجة التوسع في قاعدة العمالء ودخول اسواق جديدةمن العام المالي 

ھامش ب 2014من العام المالي التسعة أشھر االولي خالل  أمريكيألف دوالر  470 بمسجالً ارباح تقدر ملحوظا 

فترة المقارنة من العام خالل  % 1,7وھامش ربح قدره  ألف دوالر أمريكي 241 تقدر ب أرباحمقارنة ب %2,8ربح قدره 

  المالي السابق.

 

 عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 
  دولیة رائدة فى مجال صناعة وتجارة استثمارات  شركة ش.م.م. ھيالعرفة لإلستثمارات واإلستشارات

من سوق المالبس  %12علي مقیدة بالبورصة المصرية و تسیطر مقرھا مصر و  الشركة .المالبس الجاھزة

 235تعمل من خالل والتي   (Baird Group)بیرد الرسمیة في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجلیزية 

 .خالل عقود امتیاز إلدارة المتاجر او من سیطرة المباشرة للمجموعةالتحت  مملكة المتحدةمتجر في ال

  العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من  بالسوق المحليتمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

ھذا باإلضافة لحصة المجموعة البارزة فى العالمة التجارية أكبر متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و االطفال . 

. تندمج استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي مع القطاع الصناعي PAL ZILERIااليطالیة الفاخرة 

مصر ,الشرق األوسط وافريقیا منطقة من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكھا الشركة والتي تعد االضخم في 

مصر مع  في 50:50شراكة  مع كبرى المجموعات العالمیة مثل اإلستراتیجیة فة الي بعض الشراكاتباالضا

 في إنشاء مصنع لصناعة القمیص . Ermenegildo Zegnaمجموعة 

  

  لمزيد من اإلستفسارات:

  برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

  العرفة القابضة)(العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

  بجوار سور المنطقة الشمال 15مدينة نصر شارع  –الحرة العامة المنطقة 

  0)02(  22731093/ 95/ 98تلیفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

 

التسعة أشھر 
2014/2013 

التسعة أشھر  
2015/2014 

 قطاع  المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  909 16 317 14  

 األربح التشغیلیة 417 218

األربح التشغیلیةھامش  2,5% 1,5  
رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  470 241  

رباحاألھامش صافى  2,8% 1,7%  


