اﻟﻌرﻓﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات و اﻹﺳﺗﺷﺎرات

ﻧﺗﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم اﻟﻣﺎﻟﻲ 2016/2015

 05ﻣﺎﯾو 2016

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م(.العرفة القابضة) المتخصصة فى اإلستثمار
فى قطاعات تجزئة وتصنيع المالبس الجاهزة والغزل والنسيج تعلن عن نتائج أعمال العام المالي
.2016/2015
حققت العرفة القابضة خالل العام المالي  2016/2015زيادة ملحوظة في األرباح التشغيلية حيث
بلغت  17,1مليون دوالر أمريكى وهامش ربح قدره  %6,3مقارنة ب  10,4مليون دوالر أمريكى وهامش
ربح قدره  %3,9خالل العام المالي السابق مدعومة بإنخفاض التكاليف التشغيلية للمجموعة.
حققت العرفة القابضة خالل العام المالي  2016/2015صافى أرباح مجمعة بعد احتساب الضريبة
قدرها  12,5مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  %4,6مقارنة ب  12,4مليون دوالر أمريكى وهامش
ربح قدره  %4,7خالل العام المالي  2015/2014بدعم من ارباح قطاع التجزئة في مصر والمملكة
المتحدة والذي ساهم بحوالي  %66من اال رباح المجمعة للمجموعة هذا العام باالضافة الي االرتفاع
الملحوظ في ارباح قطاع الغزل والنسيج نتيجة نمو المبيعات بنسبة %47,4خالل العام.

ملخص نتائج أعمال العرفة القابضة:
النتائج المجمعة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالى
2016/2015
269 920

األرباح التشغيلية

17 090

10 415

هامش األرباح التشغيلية

6,3%

3,9%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

12 452

12 408

هامش صافى األرباح

4,6%

4,7%

10 693

10 389

4,0%

3,9%

صافى األرباح بعد حقوق األقلية

هامش صافى األرباح



العام المالى
2015/2014
266 001

حققت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل العام المالي  2015بلغت  269,9مليون دوالر أمريكى
مقارنة ب  266,0مليون دوالر أمريكى خالل العام المالى  2014حيث ارتفعت مبيعات قطاع الغزل والنسيج خالل
العام بنسبة  %47,4بينما تأثرت مبيعات القطاع الصناعي وقطاع التجزئة بفروق الترجمة نتيجة ارتفاع قيمة
الدوالر االمريكي امام عمالت ايرادات المجموعة مثل الجنيه المصرى،اليورو والجنيه االسترليني.



بلغت األرباح التشغيلية خالل العام المالي  2015مبلغ  17,1مليون دوالر أمريكى وهامش ربح قدره %6,3
مقارنة ب  10,4مليون دوالر أمريكى وهامش ربح قدره  %3,9خالل العام المالي السابق بزيادة في االرباح
التشغيلية بلغت  %64,1نتيجة إنخفاض التكاليف التشغيلية لشركات المجموعة باالضافة الي انخفاض
المصاريف االدارية والعمومية.



بلغت صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة خالل العام المالى  2015مبلغ  12,5مليون دوالر
أمريكى و هامش ربح قدره  %4,6مقارنة ب  12,4مليون دوالر أمريكى و هامش ربح قدره  %4,7خالل العام
المالي السابق .مع العلم ان نتائج أعمال العام المالي السابق تضمنت  2,0مليون دوالر أمريكي ارباح من
انشطة غير متكررة.
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حققت الشركة صافى خسارة غير مجمعة بلغت  351ألف دوالر أمريكى خالل العام المالي  2015مقارنة بصافي
ربح قدره  4,8مليون دوالر أمريكى خالل العام المالي السابق نتيجة انخفاض توزيعات األرباح من الشركات
التابعة خالل العام المالي الحالى.

ملخص نتائج أعمال القطاعات:
قطاع المالبس الفاخرة:

قطاع المالبس الفاخرة
(باأللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالى
2016/2015
84 677

العام المالى
2015/2014
89 505

األرباح التشغيلية

8 012

8 538

هامش األرباح التشغيلية

9,5%

9,5%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

4 074

4 645

هامش صافى األرباح

4,8%

5,2%

سجل قطاع المالبس الفاخرة صافي مبيعات تقدر ب  84,7مليون دوالر أمريكي خالل العام المالي  2015مقارنة
ب  89,5مليون دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة .سجل القطاع أرباحا تشغيلية بمبلغ  8,0مليون دوالر أمريكي
وهامش ربح  %9,5مقارنة ب  8,5مليون دوالر أمريكي محافظا علي نفس هامش الربح خالل سنة المقارنة،
بينما سجلت صافي األرباح بعد احتساب الضريبة مبلغ  4,1مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره .%4,8
كونكريت للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت الشركة خالل العام المالي  2015صافي مبيعات قدرها  35,1مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  37,3مليون
دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة حيث ادي انخفاض قيمة الجنيه المصري امام الدوالر االمريكي خالل العام بنسبة
 %7,7الي تراجع المبيعات بعد ترجمة القوائم المالية علي الرغم من ارتفاعها بنسبة  %1,9علي العملة المحلية
(الجنيه المصري) .وعلي الرغم من إنخفاض المبيعات إال ان الشركة حافظت خالل عام  2015علي مستوي األرباح
التشغيلية المحققة خالل سنة المقارنة بمبلغ  7,2مليون دوالر أمريكي .كما شهدت صافي االرباح بعد احتساب
الضريبة ارتفاعا ملحوظا لتسجل  5,6مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها  16,7%مقارنة ب  4,8مليون دوالر أمريكي
نتيجة إنخفاض المصاريف التمويلية باالضافة الي إنخفاض نسبة الضريبة الفعلية علي الدخل خالل العام.
إيجيبشن فاشون للمالبس ش.م.م
سجلت الشركة صافي مبيعات تقدر ب  49,2مليون دوالر أمريكي خالل عام  2015مقارنة ب  52,1مليون دوالر
أمريكي خالل عام  ،2014فعلي الرغم من زيادة حجم البيع خالل العام إال ان المبيعات تأثرت بارتفاع قيمة الدوالر
االمريكي امام اليورو بنسبة  % 16,5خالل العام المالي  2015حيث يعد السوق االوروبي من اهم االسواق التصديرية
للشركة .نجحت الشركة في زيادة االرباح التشغيلية لتسجل  1,4مليون دوالر أمريكي مقارنة ب  1,2مليون دوالر
أمريكي نتيجة إنخفاض التكاليف التشغيلية.
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قطاع المالبس الفورمال:
قطاع المالبس الفورمال
(بااللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالى
2016/2015
236 147

العام المالى
2015/2014
242 647

األرباح التشغيلية

11 732

8 175

هامش األرباح التشغيلية

5,0%

3,4%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

9 117

5 885

هامش صافى األرباح

3,9%

2,4%

سجل قطاع المالبس الفورمال مبيعات تقدر ب  236,1مليون دوالر امريكى خالل العام المالي  2015مقارنة ب
 242,6مليون دوالر امريكى خالل العام المالي  .2014شهدت االرباح التشغيلية نموا ملحوظا خالل العام المالي
لتسجل  11,7مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  %5,0مقارنة ب  8,2مليون دوالر أمريكي وهامش ربح %3,4
مدعومة بانخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف االدارية والعمومية للشركات العاملة بالقطاع .حقق القطاع
صافي ارباح بعد احتساب الضريبة بلغت  9,1مليون دوالر أمريكى وهامش ربح قدره  % 3,9مقارنة بصافي أرباح
بلغت  5,9مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  %2,4مدعومة بانخفاض المصروفات التمويلية للقطاع بنسبة
 %21,0خالل العام.

المجموعة االنجليزية بيرد )(Baird
سجلت المجموعة االنجليزية بيرد ) (Bairdصافي مبيعات خالل العام المالي  2015يقدر ب  128,8مليون دوالر
أمريكي مقارنة ب  130,1مليون دوالر أمريكي خالل سنة المقارنة ،فعلي الرغم من نمو المبيعات علي العملة
المحلية (الجنيه االسترليني) بنسبة  %6,3مدعومة بزيادة الحصة السوقية للشركة في سوق المالبس الرسمية
بالمملكة المتحدة إلي  %15إال ان ارتفاع قيمة الدوالر االمريكي امام الجنيه االسترليني خالل العام بنسبة %6,9
أثر علي مبيعات الشركة بعد ترجمة القوائم المالية .وعلي الرغم من ذلك فقد ارتفعت االرباح التشغيلية للمجموعة
االنجليزية بنسبة  %28,1وذلك استمرارا للسياسات المتبعة لخفض التكاليف التشغيلية والمصروفات االدارية
والعمومية .حققت المجموعة االنجليزية بيرد ) (Bairdصافي أرباح خالل العام المالى  2015بلغت  2,6مليون دوالر
أمريكي مقارنة ب  1,7مليون دوالر أمريكي خالل العام المالي .2014
وجدير بالذكر ان المجموعة االنجليزية بيرد ) (Bairdحصلت مؤخرا علي الحقوق الحصرية للعالمة التجارية العالمية
 Ben Shermanبالمملكة المتحدة وإيرلندا حيث تعد العالمة التجارية  Ben Shermanاحد اشهر العالمات التجارية
العالمية للمالبس الرجالى والتجزئة بحجم مبيعات سنوي يقارب  15مليون جنيه استرليني.

الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م
سجلت الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش.م.م خالل عام  2015صافي مبيعات قدرها  120,6مليون دوالر
أمريكي مقارنة ب  134,3مليون دوالر أمريكي خالل عام ، 2014حيث أدي إنخفاض قيمة اليورو امام الدوالر االمريكي
بنسبة  %16,5خالل العام الي انخفاض قيمة المبيعات بعد الترجمة حيث تعد أوروبا من اهم االسواق التصديرية
للشركة ( أكثر من %50من مبيعات الشركة من السوق االوروبي) .كما تأثرت المبيعات بانخفاض قيمة الجنيه
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االسترليني امام الدوالر االمريكي بنسبة  %6,9حيث تعد المملكة المتحدة ثاني أهم االسواق التصديرية للشركة.
نجحت الشركة في زيادة االرباح التشغيلية خالل العام بنسبة  %13,0علي الرغم من إنخفاض المبيعات وذلك بدعم
من انخفاض التكاليف التشغيلية والمصاريف االدارية والعمومية .حققت الشركة صافي أرباح يبلغ  2,9مليون دوالر
أمريكي مقارنة ب  2,7مليون دوالر أمريكي بزيادة قدرها .%8,4

شركة جولدن تكس لالصواف ش.م.م
حققت شركة جولدن تكس لالصواف ش.م.م نتائج إيجابية علي مستوي المبيعات واالرباح خالل عام  2015حيث
سجلت الشركة صافي مبيعات قدرها  21,6مليون دوالر أمريكي خالل العام  2015مقارنة ب  15,9مليون دوالر
أمريكي خالل عام  2014بزيادة قدرها  %35,9علي الرغم من إنخفاض قيمه الجنيه المصري ،حيث نجحت الشركة
في زيادة أمتار األقمشة المباعة خالل العام بنسبة  %26,4باالضافة الي اجتذاب عمالء جدد من أشهر بيوت األزياء
العالمية مثل  Zaraو  .Giorgio Armaniارتفعت االرباح التشغيلية للشركة خالل العام بنسبة  %62,0مدعومة بنمو
المبيعات وإنخفاض التكاليف .كما نجحت الشركة في مضاعفة صافي االرباح بعد الضريبة لتسجل  1,5مليون دوالر
أمريكي مقارنة ب  390ألف دوالر أمريكي ،هذا مع العلم ان المصاريف التمويلية قد انخفضت بنسبة  %65,7خالل
العام .
قطاع المالبس الكاجوال :

قطاع المالبس الكاجوال
(بااللف دوالر أمريكي)
صافي المبيعات

العام المالى
2016/2015
24 186

العام المالى
2015/2014
23 203

األرباح التشغيلية

830

721

هامش األرباح التشغيلية

3,4%

3,1%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

373

660

هامش صافى األرباح

1,5%

2,8%

سجل قطاع المالبس الكاجوال صافي مبيعات قدرها  24,2مليون دوالر أمريكي خالل العام المالي  2015مقارنة ب
 23,2مليون دوالر أمريكي خالل العام المالي السابق بزيادة قدرها  .%4,2حقق القطاع ارباحا تشغيلية بمبلغ 830
ألف دوالر أمريكي وهامش ربح  %3,4مقارنة ب  721ألف دوالر أمريكي وهامش ربح ، %3,1بينما سجل القطاع
صافى أرباح بعد إحتساب الضريبة بمبلغ  373ألف دوالر أمريكي وهامش ربح  %1,5مقارنة ب  660ألف دوالر أمريكي
وهامش ربح  %2,8وذلك نتيجة زيادة المصاريف التمويلية للقطاع بمبلغ  370ألف دوالر أمريكي.
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عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م .هي شركة استثمارات دولية رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس
الجاهزة .الشركة مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  %15تقريبا من سوق المالبس الرسمية
في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية بيرد ) (Baird Groupوالتي تعمل من خالل  235متجر في
المملكة المتحدة.
 تمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات بالسوق المحلي العالمة التجارية "كونكريت" والتي تعد من أكبر
متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و مالبس االطفال .هذا باإلضافة لحصة المجموعة البارزة فى العالمة التجارية
االيطالية الفاخرة  .PAL ZILERIتتكامل استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي مع القطاع الصناعي
من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها الشركة والتي تعد األضخم في منطقة مصر ,الشرق األوسط وافريقيا
باالضافة الي بعض الشراكات اإلستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية مثل مجموعة .Ermenegildo Zegna

لمزيد من اإلستفسارات:
برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:
العرفة لإلستثمارات واإلستشارات )العرفة القابضة)
المنطقة الحرة العامة – مدينة نصر شارع  15بجوار سور المنطقة الشمال
تليفون 0)02( 22731093 /95 /98 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com
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