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

  .2012/2013 المالى عاملل معةجالم األعمال نتائج عن تعلن الجاهزة والمالبس النسيج

 

مقارنة  2012/2013العام المالي  مليون دوالر أمريكى خالل 6.4 مجمعة أرباح صافي العرفة القابضة تحقق

  .2011/2012العام المالى  خالل دوالر أمريكىمليون  7.9ب 

  

 دوالر مليون 19.1 مبلغ 2012 المالى عام خاللآما حققت العرفة زيادة ملحوظة فى األرباح التشغيلية 

  .عن العام السابق امريكى دوالر مليون 14.3 ب مقارنة امريكى

    

العام المالي  خاللمليون دوالر امريكى  25.4وصلت إلى  غير مجمعةأرباح آما سجلت شرآة العرفة القابضة 

  .العام المالى الماضى خاللدوالر امريكى مليون  1.8قدرها  خسائربمقارنة  2012/2013

  

  :ملخص النتائج المجمعة للعرفة القابضة

 

 

 

 

 

 278.3 مبلغ مقابلمليون دوالر أمريكى  269.7بلغت  2012عام المالى الخالل  صافي مبيعات مجمعةحققت العرفة  •

  .الماضى المالي مليون دوالر أمريكى خالل العام

 

بيرد االنجليزية التابعة  إعادة الهيكلة بشرآة عملية إلي المجمعة بشكل أساسى و يرجع االنخفاض في المبيعات  •

ض افانخباإلضافة إلى  الغير مربحة بالسوق اإلنجليزى التخلص من بعض األنشطة تي تضمنلتلقطاع التجزئة و ا

ة حجم األعمال زياد ذلك فى إطارو )فقط بالعرفة القابضة% 60المملوآة بنسبة ( البرتغالشرآة مصر من مبيعات ال

  .مع العمالء الخارجيين بالسوق األسبانىالقطاع التصنيعى فى مصر  بينالمباشرة 

 

مقارنة ب % 7.1مليون دوالر امريكى و هامش ربح قدره  19.1مبلغ  2012عام المالى خالل  التشغيليةاالرباح بلغت  •

الي التشغيلية ترجع الزيادة في األرباح  %.5.1و هامش ربح  قدره  2011مليون دوالر امريكى خالل العام المالى  14.3

التحسن الملحوظ فى قطاع التجزئة نتيجة لعملية إعادة هيكلة العمليات بالسوق اإلنجليزى على الرغم من انخفاض 

لخصومات الهائلة التى تقدم االتسهيالت و ظروف الغير مستقرة لهذا القطاع ووامش ربح القطاع الصناعى نتيجة لله

 قاعدة عمالئهللحفاظ على 

 

مليون دوالر امريكى و  6.4مبلغ  2012عام المالى خالل ال صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة بلغ •

  .%2.84و هامش ربح  قدره  2011مليون دوالر امريكى خالل العام المالى  7.9مقارنة ب % 2.37هامش ربح قدره 

 

خسائر مقارنة ب 2012المالى عام الخالل  مليون دوالر امريكى 25.4 بلغت غير مجمعةصافى أرباح  حققت الشرآة •

 . 2011مليون دوالر امريكى فى العام المالى  1.8 قدرها

 

 النتائج المجمعة (بااللف دوالر أمريكي) العام المالي 2012 العام المالي 2011
 صافي المبيعات 269,741 278,349

إحتساب الضريبةصافى األرباح بعد  6,392 7,913  

 هامش صافى األرباح 2.37% 2.84%
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من اجمالي أسهم شرآة آونكريت للمالبس الجاهزة % 38 صفقة بيعاتمام  نعخالل العام  قد أعلنت الشرآةانت آ •
  .مليون جنيه مصري نقدا 152في صفقة قيمتها  الدولي التجاري بنكلل. م.م.ش

  
") بيرد جروب("عن تطورات عملية اعادة الهيكلة وتغيير االدارة لشرآتها التابعة بالمملكة المتحدة  أعلنت الشرآةأيضا  •

رئيس مجلس االدارة و الرئيس التنفيذي لمجموعة بيرد االنجليزية عن منصبه ليصبح عضو  –بيتر لوآاس  تنحىحيث 
تم تخقيض تكاليف  وانه قد ليصبح مارك آوتر الرئيس التنفيذي الجديد لمجموعة بيردو لس إدارة غير تنفيذى مج

آنتيجة لعملية إعاده هيكلة  )مليون دوالر أمريكي 7,2(ترليني مليون جنيه اس 4,5التشغيل السنوية باآثر من 
 .المجموعة

  :القطاعات نتائجملخص 

   :قطاع التجزئة

ة المتحدة عمليات الشرآة فى المملك تحسن األداء فيب مدعومًاالمحلية  العملياتعلى صعيد ملحوظًا  تطورًاحقق القطاع 
 مليون 3.7 قطاع التجزئةأرباح حيث بلغت  .التكاليفعادة الهيكلة وخفض خطط الموضوعة إللل وفقًاالشرآة لسير  نتيجة

على الرغم  العام المالى الماضى خاللدوالر امريكى  مليون 2.8مقارنة بأرباح قدرها  2012العام المالى  خاللدوالر امريكى 
  .%11.8 ض المبيعات بمقداراخفإنمن 

 
 
 

  

  
  
  
  

   :قطاع المالبس الجاهزة

خالل  امريكىدوالر  مليون 124.5مقابل  2012العام المالى  خالل دوالر امريكى مليون 118.3مبلغ  القطاع الصناعىخقق 
حالة عدم االستقرار التي  نتيجةواألوضاع اللوجيستية الصعبة ستراتيجيات المتحفظة لبعض العمالء باإل متأثرا العام السابق
  .تشهده البالد

  

  

  

  

 
 

   :قطاع المنسوجات

 لتصلالماضي  المالي العامبمقارنة  2012 المالي عامالخالل  %14قدرها  مبيعاتالفى  زيادةشهد قطاع المنسوجات 
 مليون دوالر امريكى 2.1حيث سجلت  استقرت عند نفس معدالتهاقد فأما األرباح  .مليون دوالر امريكى 18.3 المبيعات الي
   . خالل العامين

  
  
  

 
 

 
 

قطاع التجزئة (بااللف دوالر  العام المالي 2012 العام المالي 2011
 أمريكي)

مبيعاتالصافي  170,825 193,588  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  3,731 2,758  

رباحاألهامش صافى  2.2% 1.4%  

قطاع المالبس الجاهزة (بااللف  العام المالي 2012 العام المالي 2011
 دوالر أمريكي)

مبيعاتالصافي  118,339 124,532  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  3,369 7,173  

رباحاألهامش صافى  2.8% 5.8%  

قطاع المنسوجات (بااللف دوالر  العام المالي 2012 العام المالي 2011
 أمريكي)

مبيعاتالصافي  18,287 16,071  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  2,127 2,128  

رباحاألهامش صافى  14.3% 13.2%  
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 عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 
تعمل فى عدد من و مالبس الجاهزةالوتجارة  شرآة رائدة فى مجال صناعة .م.م.ش العرفة لإلستثمارات واإلستشارات •

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

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

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

هذا  .من سوق المالبس الرسمية في المملكة المتحدة% 12والتى تسيطر على نسبة تصل إلى  Baird اإلنجليزية

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

  

  :اإلستفساراتلمزيد من 

  :عالقات المستثمرينبرجاء اإلتصال ب

  )العرفة القابضة(العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

  الشمالبجوار سور المنطقة  15مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

  )02(  22731093/ 95/ 98:  تليفون 

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

 


