
  

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

  .2014/2015ي المال األول من العام النصف أعمال نتائج عن تعلن الجاھزة والمالبس النسیج قطاعي

 ملیون 127,5 قدرھا مبیعات 2014/2015األول من العام المالي النصف  خاللالقابضة حققت العرفة 
بزيادة  نفس الفترة من العام المالي  السابق  عن امريكى دوالر ملیون 111,3 ب مقارنة امريكى دوالر

  %15قدرھا 
  

األول من النصف  ملیون دوالر أمريكى خالل 5,3 مجمعة قدرھا أرباح صافيالعرفة القابضة حققت 
 من العام المالي األولالنصف  خاللأمريكى  ملیون دوالر 4,7 مقارنة ب 2014/2015العام المالي 

  .%14بزيادة قدرھا  2013/2014

  عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

  ملیون دوالر  127,5 بلغت 4201 األول من العام الماليالنصف خالل  صافي مبیعات مجمعةحققت العرفة

و يرجع االرتفاع في سابق. ال المالي العام األول منالنصف  ملیون دوالر أمريكى خالل 111,3  مقارنة بأمريكى 

شركتى كونكريت للمالبس لمتمثل في االتجزئة  قطاعمبیعات  الملحوظ في تحسنال اليالمجمعة  المبیعات

قطاع المالبس  باالضافة الي التطور المستمر في مبیعات Baird) ( االنجلیزيةالمجموعة و ش.م.م. الجاھزة

 الكاجوال.

  ملیون دوالر امريكى و ھامش  7,8مبلغ  4201 األول من العام الماليالنصف خالل  االرباح التشغیلیةبلغت

و ھامش ربح  2013 األول من العام الماليالنصف ملیون دوالر امريكى خالل  8,5مقارنة ب  %6,1 ربح قدره

الجدير بالذكر ان االرباح التشغیلیة قد شھدت تحسنا ملحوظا خالل الربع الثاني من العام المالي  .%7,7 قدره

التكالیف التشغیلیة للمبیعات للقطاع الصناعى نسبة إنخفاض مقارنة بفترة المقارنة نتیجة  %51بلغ  2014

 وقطاع التجزئة.

 5,3 مبلغ 4201ى األول من العام المالالنصف خالل  بعد إحتساب الضريبةصافى األرباح المجمعة  تبلغ 

األول من العام المالي النصف ملیون دوالر امريكى خالل  4,7مقارنة ب  %14بزيادة قدرھا  ملیون دوالر امريكى

الي ويرجع االرتفاع الملحوظ في صافي االرباح . خالل الفترتین %4,2 بنسبة قدرھامع ثبات ھامش الربح  2013

   .األول من العام المالى الحاليالنصف خالل  %10بنسبة  شركةلل تمويلیةالالمصاريف  انخفاض

  األول من العام المالي النصف  خالل ألف دوالر امريكى 596 بلغت غیر مجمعةصافى أرباح حققت الشركة

 .السابقالمالي  ألف دوالر امريكى خالل نفس الفترة من العام  112قدرھا  بارباحمقارنة  2014

 
 

النصف األول 
 2014/2013 

النصف األول 
2015/2014 

 النتائج المجمعة 
 (بااللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 473 127 272 111
 األربح التشغیلیة 784 7 513 8

األرباح التشغیلیة ھامش 6,1% 7,7%  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 332 5 695 4
 ھامش صافى األرباح 4,2% 4,2%



  

  :أعمال القطاعات ملخص نتائج 

   :المالبس الفاخرةقطاع 

عن الخمسة أشھر المنتھیة في  ش.م.م. للمالبس الجاھزة ت تیلورنجإيجیب نتائج شركة(تتضمن نتائج القطاع 

للمالبس الجاھزة ش.م.م حیث جاري االنتھاء من  فاشونبشن ینظرا الندماج الشركة في شركة ايج 31/05/2014

  صدار القوائم المالیة االفتتاحیة).وإ جراءات القانونیة التمام عملیة االندماجاإل

  

  

  

  

  

  

 2014األول من العام المالي النصف خالل  ملیون دوالر أمريكي 35,2 تقدر ب قطاع المالبس الفاخرة مبیعات سجل

ارتفعت مبیعات شركة كونكريت  .المالي السابقملیون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام 34,7  مقارنة ب

علي العملة  %23بارتقاع يلغ  2014لنصف االول من العام المالي بشكل ملحوظ في ا ش.م.م. للمالبس الجاھزة

  ش.م.م.للمالبس الجاھزة شركة إيجیبت تیلورنج انخفضت مبیعات ما نبی االمريكي علي الدوالر %19 المحلیة و

  .الفترةنفس خالل  %6بنسبة 

الفترة من  نفس عن أمريكي ملیون دوالر 4,4مقابل  أمريكي ملیون دوالر 4,1سجل القطاع أرباحا تشغیلیة تقدر ب 

  خالل فترة المقارنة. %12,7مقارنة بھامش ربح قدره  %11,5العام المالي السابق وھامش ربح قدره 

دوالر  ملیون 2,1 تقدر ب لیسجل ارباح %64درھا قرباح بعد إحتساب الضريبة األصافى زيادة في حقق القطاع 

 ملیون دوالر أمريكي  1,3 مقارنة ب  2014 خالل النصف االول من العام المالى %5,9وھامش ربح قدره  أمريكي

مقارنة بنفس  %60نتیجة انخفاض المصروفات التمويلیة للقطاع بنسبة خالل فترة المقارنة  %3,7وھامش ربح قدره 

  . الفترة من العام المالي السابق

 

 

   

النصف األول 
2014/2013 

النصف األول 
2015/2014 

 قطاع  المالبس الفاخرة
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  224 35 647 34  

 األربح التشغیلیة 065 4 406 4

األرباح التشغیلیة ھامش 11,5% 12,7%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  094 2 280 1  
رباحاألھامش صافى  5,9% 3,7%  



  

   :الفورمالقطاع المالبس 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

 2014ملیون دوالر امريكى خالل النصف األول من العام المالي  113 المالبس الفورمال مبیعات تقدر ب قطاع سجل

 د المجموعة االنجلیزية بیراستمرت  .2013ملیون دوالر امريكى خالل النصف األول من العام المالي  112مقارنة ب 

(Baird)  ال ان إ ملیون دوالر امريكي 10قدرھا بزيادة  %19في تحقیق تحسن ملحوظ في المبیعات يصل الي

فقط على  ادي الي تحقیق ارتفاع طفیفجاھزة ش.م.م مبیعات الشركة السويسرية للمالبس الاالنخفاض في 

  مبیعات القطاع. مستوى

وھامش   2014ملیون دوالر أمريكي خالل النصف االول من العام المالي  4,5سجل القطاع ارباح تشغیلیة تقدر ب 

، خالل فترة المقارنة  %3,0وھامش ربح يقدر ب  ملیون دوالر أمريكى 3,4بمقارنة بارباح تقدر ب  %3,9ب  ربح يقدر

 نسبةتخفیض وعلي الرغم من انخفاض مبیعات الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م اال انھا نجحت في 

امش باإلضافة للتحسن الملحوظ فى ھقطاع لل التشغیلیةرباح التكالیف التشغیلیة  للمبیعات مما ادي الي ارتفاع اال

  .ربح الشركة اإلنجلیزية بیرد

في النصف االول من العام المالي الحالي  ملیون دوالر أمريكى 2,1سجل القطاع صافي ارياح تقدر ب ھذا وقد 

العام ن نفس الفترة من ع %2,8وھامش ربح قدره ملیون دوالر أمريكى  3,2مقارنة ب  % 1,8وھامش ربح قدره 

  ارتفاع المصاريف التمويلیة للقطاع.في االرباح نتیجة  االنخفاضويرجع  المالي السابق

  
   

النصف األول 
2014/2013 

النصف األول 
2015/2014 

 قطاع المالبس  الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  987 112 911 111  

 األربح التشغیلیة 458 4 348 3

األربح التشغیلیة ھامش  3,9% 3,0%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  040 2 174 3  

رباحاألھامش صافى  1,8% 2,8%  



  

   : كاجوالالمالبس القطاع 
  
  

  

  

  

  

  

ملیون دوالر  10,7 سجلتل %47بنسبة تقدر ب المبیعات  ارتفعتاستمر القطاع في تقديم نتائج إيجابیة حیث 

ملیون دوالر أمريكي عن نفس الفترة من العام  7,3مقارنة ب  2014 من العام المالي األولالنصف خالل  أمريكي

النصف خالل  ألف دوالر أمريكي  573 مسجالً ارباح تقدر بتضاعفا كبیرا القطاع  ت أرباح. كما شھدالمالي السابق

وھامش ربح قدره  ألف دوالر أمريكي 149 تقدر ب أرباحمقارنة ب %5,4ھامش ربح قدره ب 2014 من العام المالي األول

  فترة المقارنة من العام المالي السابق.خالل  % 2,1

 
 

 عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 
 مالبس الجاھزةالوتجارة النسیج و  شركة رائدة فى مجال صناعة ش.م.م. العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

و ھو ما يجعلھا من أكبر الشركات المصدرة فى مجال تصنیع  تعمل فى عدد من العملیات المندمجة رأسیاً و

لديھا أكبر عملیات بیع التجزئة و الجملة فى  المالبس الجاھزة و المنسوجات فى مصر و الشرق األوسط و أيضاً 

 . مصر و المملكة المتحدة

 ت التجزئة األجنبیةتشمل إستثمارا"، كما كونكريت"مصر العالمة التجارية  من بین عملیات بیع التجزئة فى 

من سوق المالبس الرسمیة في المملكة  %12والتى تسیطر على نسبة تصل إلى  Baird المجموعة اإلنجلیزية

المالكة للعالمة التجارية  Gruppo Forallھذا باإلضافة لحصة المجموعة فى الشركة اإليطالیة العالمیة  .المتحدة

 Ermenegildo Zegnaاإلستراتیجیة مع كبرى المجموعات العالمیة مثل مجموعة  وشراكتھا PAL ZILERIالفاخرة 

  

  لمزيد من اإلستفسارات:

  برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين:

  العرفة القابضة)(العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

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

  0)02(  22731093/ 95/ 98تلیفون :  

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

 

النصف األول 
2014/2013 

النصف األول 
2015/2014 

 قطاع  المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  674 10 284 7  

التشغیلیةاألربح  474 53  

األربح التشغیلیة ھامش  4,4% 0,7  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  573 149  
رباحاألھامش صافى  5,4% 2,1%  


