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

  .5201/6201ي المال األول من العام النصف أعمال نتائج عن تعلن الجاھزة والمالبس النسیج

 

 ملیون 136,1 قدرھا مبیعات 2015/2016األول من العام المالي  النصف خاللالقابضة حققت العرفة 
بق بزيادة السانفس الفترة من العام المالي  خالل أمريكى دوالر ملیون127,5  ب مقارنة أمريكى دوالر

   .%6,7قدرھا 
  

قدرھا  صافى أرباح مجمعة 2015/2016خالل النصف األول من العام المالي  العرفة القابضةحققت 
خالل النصف  أمريكى دوالر ملیون 5,3ب  مقارنة %2,5بھامش ربح قدره و  ملیون دوالر أمريكي 3,4

الیورو أمام ة إلنخفاض قیمة نتیج %4,2و ھامش ربح قدره  2014/2015االول من العام المالي 
  .مقارنه بنفس الفترة من العام الماضى %20الجنیه المصرى بمقدار  ةوبخاصاالخري العمالت 

  

  عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

  ملیون دوالر  136,1 بلغت 2015 األول من العام المالي النصفخالل  صافي مبیعات مجمعةحققت العرفة

 اليالمجمعة  المبیعاتفي  رتفاعاال يرجع و، %6,7بزيادة قدرھا  أمريكىملیون دوالر  127,5 مقارنة ب أمريكى

في مبیعات قطاع  التحسن استمرار باالضافة الي لسوق االنجلیزياب و المحلي بالسوق التجزئةمبیعات  تحسن

  .غزل والنسیجلا

 ربح وھامش أمريكىدوالر  ملیون 6,6 مبلغ 2015 األول من العام المالي النصفخالل  التشغیلیة األرباح بلغت 

 قدره ربح ھامشو 2014 المالي العاماألول من  النصفخالل  أمريكى دوالرملیون  7,8مقارنة ب  %4,9 قدره

 أمام العمالت الرئیسیه ةالموحد ةألوروبیاقیمه العمله  بسبب انخفاضمتأثره بنتائج القطاع الصناعي  6,1%

القطاع الصناعى حیث تعتبر السوق األوروبیه أحد أھم أسواق  %20بنسبة  خاصوالجنیه المصري بشكل 

  .حین أن التكالیف الثابته لھذا القطاع بالجنیه المصرىومصر فى العموم فى للمجموعه 

 4,3 مبلغ 2015ى األول من العام المال النصفخالل  بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ 

 ملیون 5,3 ب خالل النصف االول من العام المالي الحالي مقارنة %2,5 قدره ربح بھامش و دوالر أمريكىملیون 

    السابق. المالي العام من االول النصف خالل %4,2 قدره ربح ھامش و أمريكى دوالر

 
 
 
 
 

النصف األول 
 2015/2014 

النصف األول 
2016/2015 

 النتائج المجمعة 
 (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات  066 136 473 127
ح التشغیلیةااألرب 603 6 784 7  
األرباح التشغیلیة ھامش 4,9% 6,1%  
 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 446 3 332 5
 ھامش صافى األرباح 2,5% 4,2%
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 ملخص نتائج أعمال القطاعات:

   :المالبس الفاخرةقطاع 

مسجال  2015األول من العام المالي  النصفخالل  %18,2قدرھا  في المبیعات حقق قطاع المالبس الفاخرة زيادة

العام المالي  االول من النصف خالل دوالر أمريكي ملیون 35,2 ملیون دوالر أمريكي مقارنة ب 41,6ب تقدر مبیعات 

البس للم شن فاشونإيجیب وش.م.م.  كونكريت للمالبس الجاھزةرتفاع مبیعات شركتى ا ويرجع ذلك الي .السابق

االول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من  النصف خالل %24,2و  %6,5 تيبنسب ش.م.م. الجاھزة

   العام المالي السابق. 

ملیون  4,1 مقارنة ب %9,4وھامش ربح قدره  أمريكي ملیون دوالر 3,9تشغیلیة تقدر ب  اً سجل القطاع أرباح

  نفس الفترة من العام المالي السابق.  عن %11,5وھامش ربح قدره  أمريكي دوالر

مقارنة  %4,2وھامش ربح قدره  دوالر أمريكي ملیون 1,7 بلغت صافى أرباح بعد إحتساب الضريبة حقق القطاع

 .%5,9 وھامش ربح قدرهدوالر أمريكي  ملیون 2,1ب 

  

  

  
  
  
  
 
 
 

 
  

النصف األول 
2015/2014 

النصف األول 
2016/2015 

 قطاع المالبس الفاخرة
  (باأللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  624 41 224 35  

 األرباح التشغیلیة 920 3 065 4
األرباح التشغیلیة ھامش 9,4% 11,5%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  735 1 094 2  
رباحاألھامش صافى  4,2% 5,9%  
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 قطاع المالبس الفورمال: 

 

األول من العام المالي  النصفخالل  أمريكىملیون دوالر  117,0 بلغتصافي مبیعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

مدعومة  2014األول من العام المالي  النصفالل خ أمريكىملیون دوالر  113,0مقارنة ب  %3,6بزيادة قدرھا  2015

المجموعة سجلت  .(Baird)المجموعة االنجلیزية بیرد تي جولدن تكس لالصواف ش.م.م وشركبزيادة المبیعات ل

تضاعفت  بینما ملیون دوالر أمريكي 64,7لتصل مبیعاتھا الي  %2,7قدرھا  تفي المبیعا زيادة (Baird)االنجلیزية بیرد

ملیون دوالر  11,3لتصل الي  -مدعومة بزيادة المبیعات المحلیة  - لالصواف ش.م.م جولدن تكسشركة مبیعات 

  ملیون دوالر أمريكي. 7,5مقارنة ب  أمريكي

االول من العام  النصفخالل  %3,8ملیون دوالر أمريكي وھامش ربح قدره  4,4تشغیلیة بلغت  اً سجل القطاع أرباح

خالل نفس الفترة من العام المالي  %3,9ملیون دوالر أمريكي وھامش ربح قدره  4,5مقارنة ب  2015المالي 

  . السابق

 النصفخالل  %2,2ربح قدره  وھامشملیون دوالر أمريكي  2,6مبلغ  بعد إحتساب الضريبةالقطاع  رباحأبلغت صافي 

خالل  %1,8وھامش ربح قدره  دوالر أمريكيملیون  2,0لغت ارباح بصافي  مقارنة ب الحاليمن العام المالي االول 

نجحت في مضاعفة  (Baird)المجموعة االنجلیزية بیرد الجدير بالذكر ان  نفس الفترة من العام المالي السابق.

ملیون دوالر  1,2قدر ب ت بعد الضريبة سجلت صافي ارباححیث  2015االرباح خالل النصف االول من العام المالي 

وذلك نتیجة خالل فترة المقارنة  ألف دوالر أمريكي 573مقابل  خالل النصف االول من العام المالي الحالي أمريكي

   .العمومیة و ةياالدار تخفیض المصاريفحسن المستمر في الت

 

  

  

  

  

 
 

   

النصف األول 
2015/2014 

النصف األول 
2016/2015 

 قطاع المالبس الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  046 117 987 112  

 األرباح التشغیلیة 403 4 458 4

األربح التشغیلیة ھامش  3,8% 3,9%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  623 2 040 2  
رباحاألھامش صافى  2,2% 1,8%  
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 قطاع المالبس الكاجوال : 

  

األول من العام المالي  النصفملیون دوالر أمريكي خالل  11,8 قدرھامبیعات صافي  المالبس الكاجوال قطاع ققح

 خسارةصافي القطاع سجل .  نفس الفترة من العام المالي السابق خاللملیون دوالر أمريكي  10,7مقارنة ب  2015

 ألف دوالر أمريكي 573 أرباح قدرھا بمقارنة  2015األول من العام المالي  النصفخالل  ألف دوالر أمريكي 277 قدرھا

زئي ج تعافيالقطنیة ش.م.م. للمالبس السويسرية  شركةالحققت  .نفس الفترة من العام المالي السابقخالل 

ألف دوالر أمريكي  137الي  2015المالي  الف دوالر خالل الربع االول من العام 414خسارة من حیث تم تقلیص ال

  . 2015أرباح خالل الربع الثاني من العام المالي 

  
  
  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

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

من سوق المالبس تقريبا  %14مقرھا مصر و مقیدة بالبورصة المصرية و تسیطر علي  الشركة .المالبس الجاھزة

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

 . لكة المتحدةمتجر في المم

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

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

تندمج استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي مع القطاع . PAL ZILERIالتجارية االيطالیة الفاخرة 

مصر ,الشرق منطقة ضخم في الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكھا الشركة والتي تعد األ

مجموعة  اإلستراتیجیة مع كبرى المجموعات العالمیة مثل األوسط وافريقیا باالضافة الي بعض الشراكات

Ermenegildo Zegna. 

 

النصف األول 
2015/2014 

النصف األول 
2016/2015 

 قطاع المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  815 11   674 10  

ح التشغیلیةااألرب (61) 474  

األربح التشغیلیة ھامش  (0,5%) 4,4%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  (277) 573  
رباحاألھامش صافى  (2,3%) 5,4%  


