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

 .2014/2015ي المال العام أعمال نتائج عن تعلن الجاھزة والمالبس النسیج

العام  ملیون دوالر أمريكى خالل12,4  الضريبة قدرھا مجمعة بعد أرباح صافيالعرفة القابضة حققت 

   2013/2014خالل العام المالي أمريكى  ملیون دوالر 7,7مقارنة ب  2014/2015المالي 

 خالل  ملیون دوالر أمريكى 10,4قدرھاحقوق االقلیة  بعدمجمعة  أرباح صافيالعرفة القابضة حققت 

  2013/2014خالل العام المالي أمريكى  ملیون دوالر 4,5 مقارنة ب 2014/2015العام المالي 

  عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج  

 

 ملیون دوالر أمريكى  6,026 بلغت 4201 العام الماليخالل  صافي مبیعات مجمعة القابضة حققت العرفة

 ارتفاع اليالمبیعات التحسن في  .يرجع 2013 المالي العام ملیون دوالر أمريكى خالل258,1  مقارنة ب

خالل العام (Baird) المجموعة االنجلیزية بیرد  باالضافة الي ارتفاع مبیعاتقطاع المالبس الفاخرة  مبیعات

حیث زادت الحصة السوقیة للمجموعة اإلنجلیزية لتصل تقريبا  مقارنة بالعام المالي السابق 2014المالي 

  .عند بدء عملیة إعادة الھیكلة الناجحة %12من المالبس الرسمیة بالمملكة المتحدة مقارنة ب  %14إلى 

 ملیون دوالر  12,4 مبلغ 4201ى خالل العام المال صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة تبلغ

خالل العام  %3,0و ھامش ربح قدره  ملیون دوالر امريكى 7,7مقارنة ب  %4,7و ھامش ربح قدره  امريكى

  2013المالي 

  وھامش  ملیون دوالر أمريكي 10,4 خالل العام المالى الحالي صافي االرباح بعد حقوق االقلیةبلغت

 خالل فترة المقارنة %1,7وھامش ربح قدره  ملیون دوالر أمريكي 4,5مقابل  %3,9ربح قدره 

  مقارنة  2014العام المالي  خالل مريكىأملیون دوالر   4,8بلغت مستقلة أرباحصافى حققت الشركة

 .السابقالمالي  ألف دوالر امريكى خالل العام  775قدرھا  بخسائر

 

  

 

 

 

  

  

العام المالى 
 2014/2013 

العام المالى 
2015/2014 

 النتائج المجمعة 
 (بااللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 001 266 088 258

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 408 12 741 7

 ھامش صافى األرباح 4,7% 3,0%

حقوق االقلیة صافى األرباح بعد  389 10 465 4  

 ھامش صافى األرباح 3,9% 1,7%
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 ملخص نتائج أعمال القطاعات: 

   :المالبس الفاخرةقطاع 

 

 

 

 

 

أمريكي خالل العام ملیون دوالر  89,5لتصل الي  %22.3زيادة في المبیعات بنسبة قطاع المالبس الفاخرة  سجل

الربع الرابع  خالل مبیعاتال .كما شھدت 2013دوالر أمريكي خالل العام المالي  ملیون 73,2 مقارنة ب 2014المالي 

ً ملحوظاً   بزيادة قدرھاملیون دوالر أمريكي  19,3ملیون دوالر أمريكي مقارنة ب 25,0حیث بلغت من العام المالي نموا

 4,6قدره  سجلت صافي االرباح بعد احتساب الضريبة مبلغ .من العام المالي السابق الرابعمقارنة بالربع  29,2%

خالل العام  %4,4وھامش ربح قدره ملیون دوالر أمريكي  3,2مقابل  %5,2وھامش ربح قدره ملیون دوالر أمريكي 

  .المالي السابق

  كونكريت للمالبس الجاھزة ش.م.م 

مقارنة بالعام المالي خالل العام المالي  %13,6بنسبة ش.م.م كونكريت للمالبس الجاھزة شركة  ارتفعت مبیعات

ويرجع ذلك بنفس الفترة من العام المالي السابق مقارنة  %10,9ارتفعت مبیعات الربع الرابع بنسبة السابق كما 

مما أثر  2013حظر التجوال فى عام  نتیجة فرض إستعادة المعدالت الطبیعیة مقارنة بالربع الرابع للعام السابق الي

ذكر جدير بال .%8.2 بنسبةصافي االرباح بعد الضريبة  ارتفعت كما، بالسلب على أرقام المقارنة من العام الماضى 

لعام خالل اي الدخل لنسبة الضريبة ع بإرتفاعقد تأثرت  مم.ش. للمالبس الجاھزةرباح شركة كونكريت أبأن صافي 

  المالي السابق. المالي الحالي مقارنة بالعام 

ھذا وقد قامت إدارة الشركة بالتعاقد مع مكتب اإلستشارات العالمیة "بین أند كو" المتخصص فى تقديم 

طة إعداد خألزياء العالمیة فى إيطالیا حیث تستھدف الشركة ااإلستشارات اإلستراتیجیة والفنیة ألرقى بیوت 

و لنملمالبس الرجالى واألطفال فى ظل إيمان الشركة باإستراتیجیة شاملة لتطوير الشركة الرائدة فى قطاع ا

    مصر. المتوقع لقطاعات التجزئة فى

   

 العام المالى
2014/2013 

العام المالى 
2015/2014 

 قطاع  المالبس الفاخرة
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  505 89 175 73  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  645 4 218 3  

رباحاألھامش صافى    5,2% 4,4%  
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   :الفورمالقطاع المالبس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مقارنة ب  2014ملیون دوالر امريكى خالل العام المالي  242,6سجل قطاع المالبس الفورمال مبیعات تقدر ب 

 5,9 بعد احتساب الضريبة بلغت ارباححقق القطاع صافي  .2013ملیون دوالر امريكى خالل العام المالي  244,4

ملیون دوالر  5,4مقارنة ب أرباح بلغت  في العام المالي الحالي % 2,4وھامش ربح قدره  ملیون دوالر أمريكى

  .في العام المالي السابق %2,2أمريكي وھامش ربح قدره 

 (Baird) المجموعة االنجلیزية بیرد

في تحقیق نتائج إيجابیة علي مستوي المبیعات واالرباح نتیجة نجاح  (Baird) استطاعت المجموعة االنجلیزية بیرد 

فى ظل نمو الحصة السوقیة للشركة وأيضا البدء ألول  %5,6 يصل الينمو المبیعات  سجلتعملیة إعادة الھیكلة. 

نمو  فرع من فروع دبنھامز باإلضافى الى 20مرة فى العمل مع مجموعة دبنھامز فى قطاع المالبس الكاجوال فى 

مقارنة بالعام المالي  العام الماليخالل  الشركة صافي أرباح تضاعفتھذا و .قطاع القائم وھو المالبس الرسمیةال

تعافى  مؤشرات فى ظل 2015/2016العام المالى  خالل مرتفعةكما ان الشركة تستھدف معدالت نمو  السابق

  .بريطانىاإلقتصاد ال

  الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م

 االرباحصافي شھدت كما  %5,4بنسبة مبیعات الزيادة في  الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.محققت 

الذكر ان المصاريف الجدير ب. مقارنة بالعام المالي السابق الحالي خالل العام المالي %32,2ارتفاعا ملحوظا يصل الي 

  المالي الحالي مقارنة بالعام المالي السابق.خالل العام %20,3بنسبة التمويلیة للشركة قد انخفضت 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

العام المالي 
2014/2013 

 العام المالى
2015/2014 

 قطاع المالبس  الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  647 242 398 244  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  885 5 406 5  
رباحاألھامش صافى  2,4% 2,2%  
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  المالبس الكاجوالقطاع 

 

ملیون دوالر أمريكي خالل العام المالي  23,2 استمر القطاع في تقديم نتائج إيجابیة حیث ارتفعت المبیعات لتسجل

كما شھدت أرباح القطاع ارتفاعا ملحوظا مسجالً . 2013العام المالي  خاللملیون دوالر أمريكي  21,6مقارنة ب  2014

  205مقارنة بأرباح تقدر ب %2,8ھامش ربح قدره ب الحاليخالل العام المالي  ألف دوالر أمريكي 660ارباح تقدر ب 

   .العام المالي السابقخالل  % 0,9ألف دوالر أمريكي وھامش ربح قدره 

  

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

من سوق المالبس تقريبا  %14علي 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 

 . متجر في المملكة المتحدة

  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 . 

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

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

 Ermenegildo Zegnaمجموعة  مع كبرى المجموعات العالمیة مثل اإلستراتیجیة باالضافة الي بعض الشراكات

. 

 

 العام المالي
2014/2013 

العام المالى  
2015/2014 

 قطاع  المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  203 23 622 21  
رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  660 205  

رباحاألھامش صافى  2,8% 0.9%  




