
 

 

 تقرير مجلس اإلدارة

 ستشاراتستثمارات و اإلالعرفة لإل
  

  

 ٢٠١٤/٢٠١٥ الربع األول من العام الماليالشركة عن نتائج أعمال 

 ٢٠١٤ يونيو ١٥
 
 
  

 



  

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

  .٢٠١٤/٢٠١٥ي المال ربع األول من العاملا أعمال نتائج عن تعلن الجاھزة والمالبس النسيج قطاعي

 

 مليون ٥٦,٩ قدرھا مبيعات ٢٠١٥/ ٢٠١٤الربع األول من العام المالي  خاللالقابضة حققت العرفة 
  .نفس الفترة من العام المالي  السابق  عن امريكى دوالر مليون ٥٣,٤ ب مقارنة امريكى دوالر

  
الربع األول من  مليون دوالر أمريكى خالل ١,٢ مجمعة قدرھا أرباح صافيالعرفة القابضة حققت 

 من العام المالي الربع األول خاللأمريكى  مليون دوالر ١,٧ مقارنة ب ٢٠١٥/ ٢٠١٤العام المالي 
٢٠١٣/٢٠١٤.  

  :عرفة القابضةال أعمالملخص نتائج 

 

  مليون دوالر   ٥٦,٩ بلغت ٢٠١٥ من العام المالي الربع األولخالل  صافي مبيعات مجمعةحققت العرفة

االرتفاع في و يرجع . سابقال المالي العام من الربع األول مليون دوالر أمريكى خالل ٥٣,٤  مقارنة بأمريكى 

 القطاع الصناعى ومبيعات مبيعات متضمناً  مبيعات قطاع المالبس الفاخرة تحسن اليالمجمعة  المبيعات

ستھدف ي الذي الكاجوال وقطاع المالبس  باالضافة الي التطور المستمر في مبيعات،التجزئة المحلية  قطاع

 .السوق االمريكي

  مليون دوالر امريكى و ھامش  ١,٨مبلغ  ٢٠١٥ الربع األول من العام الماليخالل  االرباح التشغيليةبلغت

و ھامش ربح  ٢٠١٤ مليون دوالر امريكى خالل الربع األول من العام المالي ٤,٦مقارنة ب  %٣,٢ ربح قدره

حفاظ علي قاعدة لللتقديم الخصومات و يرجع االنخفاض في األرباح نتيجة السياسات المتبعة . %٨,٦ قدره

 .العمالء و جذب عمالء جدد

  ١,٢ مبلغ ٢٠١٥ى خالل الربع األول من العام المال صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبةبلغ 

% ٣,٣مليون دوالر امريكى و ھامش ربح قدره  ١,٧ب مقارنة % ٢,٢مليون دوالر امريكى و ھامش ربح قدره 

ملحوظاً  شھدت انخفاضاً  شركةلل تمويليةالالمصاريف  جدير بالذكر ان. ٢٠١٤خالل الربع األول من العام المالي 

مصاريف  مقابلخالل الربع األول من العام المالى الحالي والر امريكى د مليون ١,٠مصاريف قدرھا  لتسجل

  . دوالر امريكى خالل الفترة المقارنةليون م ٣,٢ تمويلية قدرھا

  األول من العام المالي الربع  خالل ألف دوالر امريكى ٦٧٦ بلغت غير مجمعةصافى أرباح حققت الشركة

 .السابقالمالي  ألف دوالر امريكى خالل نفس الفترة من العام  ٥٢٠قدرھا  أرباحمقارنة ب  ٢٠١٤/٢٠١٥

 

  

الربع األول 
 ٢٠١٤/٢٠١٣ 

الربع األول 
٢٠١٥/٢٠١٤ 

 النتائج المجمعة 
 (بااللف دوالر أمريكي)

المبيعاتصافي  ٨٧٤ ٥٦ ٣٩٩ ٥٣  

 األربح التشغيلية ٨١٥ ١ ٥٧١ ٤

األرباح التشغيلية ھامش %٣,٢ %٨,٦  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة ٢٢٧ ١ ٧٣٦ ١

 ھامش صافى األرباح %٢,٢ %٣,٣



  

  :أعمال القطاعات ملخص نتائج 

   :المالبس الفاخرةقطاع 

حيث سجل  ٢٠١٤/٢٠١٥حقق قطاع المالبس الفاخرة تحسنا في المبيعات خالل الربع األول من العام المالي 
مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام  ١٨,١ مليون دوالر أمريكي مقارنة ب ١٩,٢ ع مبيعات تقدر بالقطا

وشركة إيجيبت  .م.م.ش كونكريت للمالبس الجاھزةرتفاع مبيعات شركتى ا ويرجع ذلك اليالمالي السابق، 
  . المحلية علي العملة% ١١ و %١٥بنسبة  .م.م.تايلورنج للمالبس الجاھزة ش

نفس الفترة  عن أمريكي مليون دوالر ٢,٧مقابل  أمريكي مليون دوالر ١,٢و سجل القطاع أرباحا تشغيلية تقدر ب 
  . قطاع إرتفاع نسبة التكاليف لمبيعات لل الياالرباح في  من العام المالي السابق ويرجع االنخفاض

دوالر مليون  ١,٠دوالر أمريكي مقارنة ب ألف  ٥٣٦تصل الي  صافى أرباح بعد إحتساب الضريبةحقق القطاع 
  .المقارنة من العام المالي السابقخالل فترة % ٥,٦مقارنة ب % ٢,٨ھامش ربح قدره و أمريكي 

 
 
 

  

  
  
  
  
 
 
 

   :الفورمالقطاع المالبس 

مليون دوالر امريكى خالل الربع األول من العام المالي  ٥١,٦صافي مبيعات بمبلغ  الفورمال المالبسحقق قطاع 

علي الرغم من زيادة  و .٢٠١٤مليون دوالر امريكى خالل الربع األول من العام المالي  ٥٦,٩مقارنة ب  ٢٠١٥

 في مبيعات الشركة السويسرية إال أن إالنخفاض% ٢١,٣بنسبة (Baird) د مبيعات المجموعة االنجليزية بير

ألف دوالر أمريكي  ٢٢٣خسارة قدرھا تحقيق مما أدي الي  ،أثر علي نتائج القطاع م.م.للمالبس الجاھزة ش

   .ألف دوالر امريكى ٦٦٩ أرباح قدرھا مقارنة ب

  

  

  

  

 
 
  
  

 
  
  
  
  
  
  

الربع األول 
٢٠١٤/٢٠١٣ 

الربع األول 
٢٠١٥/٢٠١٤ 

 قطاع  المالبس الفاخرة
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبيعاتالصافي  ٢٤١ ١٩ ١٢٩ ١٨  

 األربح التشغيلية ١٩١ ١ ٧٣٩ ٢

األرباح التشغيلية ھامش %٦,٢ %١٥,١  

الضريبةرباح بعد إحتساب األصافى  ٥٣٦ ٠١٧ ١  

رباحاألھامش صافى  %٢,٨ %٥,٦  

الربع األول 
٢٠١٤/٢٠١٣ 

الربع األول 
٢٠١٥/٢٠١٤ 

 قطاع المالبس  الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبيعاتالصافي  ٥٨٥ ٥١ ٨٧٤ ٥٦  

 األربح التشغيلية ٧٢٦ ٢٨٤ ١

األربح التشغيلية ھامش  %١,٤ %٢,٣  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  (٢٢٣) ٦٦٩  

رباحاألھامش صافى  %(٠.٤) %١,٢  



  

  
   : كاجوالالمالبس القطاع 

مليون  ٤,٣لتصل صافي المبيعات الي  %٦٥,٢قدرھا  ةه بنسبمبيعات حيث أرتفعتتطوراً ملحوظاً حقق القطاع 

مليون دوالر أمريكي عن نفس الفترة من  ٢,٦مقارنة ب  ٢٠١٥ من العام المالي خالل الربع األول دوالر أمريكي

 تقدر بليسجل أرباح  مستھدفا السوق االمريكي نتائج ايجابية استمر القطاع في إظھار .العام المالي السابق

 تقدر بمقارنة بخسائر % ٤,٠ھامش ربح قدره و  ٢٠١٥ من العام المالي خالل الربع األول ألف دوالر أمريكي ١٧٢

  .السابقفترة المقارنة من العام المالي خالل  (%٢,٩)وھامش ربح قدره  ألف دوالر أمريكي ٧٦

  

  

  

 
 

 
 
 
 

 
 

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

و ھو ما يجعلھا من أكبر الشركات المصدرة فى مجال تصنيع  تعمل فى عدد من العمليات المندمجة رأسياً و

لديھا أكبر عمليات بيع التجزئة و الجملة  المالبس الجاھزة و المنسوجات فى مصر و الشرق األوسط و أيضاً 

 . فى مصر و المملكة المتحدة

 ت التجزئة األجنبية تشمل إستثمارا، كما "كونكريت"مصر العالمة التجارية  من بين عمليات بيع التجزئة فى

من سوق المالبس الرسمية في % ١٢والتى تسيطر على نسبة تصل إلى  Baird المجموعة اإلنجليزية

المالكة  Gruppo Forallھذا باإلضافة لحصة المجموعة فى الشركة اإليطالية العالمية  .المملكة المتحدة

مع كبرى المجموعات العالمية مثل مجموعة  اإلستراتيجية وشراكتھا PAL ZILERIللعالمة التجارية الفاخرة 

Ermenegildo Zegna 

  

  :لمزيد من اإلستفسارات

  :برجاء اإلتصال بعالقات المستثمرين

  )العرفة القابضة(العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 

  بجوار سور المنطقة الشمال ١٥مدينة نصر شارع  –المنطقة الحرة العامة 

  ٠)٠٢(  ٢٢٧٣١٠٩٣/ ٩٥/ ٩٨:  تليفون 

Email: ir@arafaholding.com 

Website: www.arafaholding.com 

 

الربع األول 
٢٠١٤/٢٠١٣ 

الربع األول 
٢٠١٥/٢٠١٤ 

 قطاع  المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبيعاتالصافي  ٢٧٤ ٤ ٥٨٧ ٢  

 األربح التشغيلية ١٣٣ (١٤٧)

األربح التشغيلية ھامش  %٣,١ (٥,٧)  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  ١٧٢ (٧٦)  

رباحاألھامش صافى  %٤,٠ %(٢,٩)  


