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نتائج أعمال العام المالى 2014/2013

شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م) .العرفة القابضة( المتخصصة فى اإلستثمار فى قطاعي
النسيج والمالبس الجاھزة تعلن عن نتائج أعمال السنة المالية المنتھية في  31يناير 2014
العرفة القابضة تحقق  %20زيادة فى األرباح المجمعة خالل العام المالى حيث بلغت األرباح المجمعة مبلغ
 7,7مليون دوالر أمريكى مقارنة ب  6,4مليون دوالر أمريكى عن العام المالى السابق
المجموعة اإلنجليزية بيرد تحقق أرباح بلغت  601الف دوالر أمريكي مقارنة ب خسائر قدرھا  4,8مليون دوالر
أمريكى عن العام المالى السابق

ملخص النتائج المجمعة للعرفة القابضة:
النتائج المجمعة )باأللف دوالر أمريكي(

السنة المالية
2014/2013
258 088

السنة المالية
2013/2012
269 740

األربح التشغيلية

15 451

19 104

ھامش األرباح التشغيلية

6,0%

7,1%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

7 741

6 392

ھامش صافى األرباح

3,0%

2,4%

صافي المبيعات



حققت العرفة القابضة صافي مبيعات مجمعة خالل السنة المالية المنتھية في  31يناير  2014بلغت  258,1مليون
دوالر أمريكى مقابل مبيعات قدرھا  269,7مليون دوالر أمريكى خالل العام المالي السابق .و يرجع االنخفاض في
المبيعات المجمعة بشكل أساسى الي تأثر عمليات التجزئة المحلية باالحداث السياسية وفرض حظر التجوال خالل
النصف الثاني من العام باإلضافة الى التخلص من بعض المبيعات القليلة الربحية بالسوق اإلنجليزية.



بلغت االرباح التشغيلية مبلغ  15,5مليون دوالر امريكى خالل العام المالى الحالى و ھامش ربح قدره  %6,0مقارنة
ب  19,1مليون دوالر امريكى خالل العام المالي السابق و ھامش ربح قدره  .%7,1و يرجع االنخفاض في االرباح
التشغيلية الي زيادة نسبة التكاليف التشغيلية إلنخفاض المبيعات.



بلغ صافى األرباح المجمعة بعد إحتساب الضريبة مبلغ  7,7مليون دوالر امريكى خالل العام المالي الحالي
مقارنة ب  6,4مليون دوالر امريكى خالل العام المالي السابق محققا ھامش ربح بلغ  %3.0مقارنة ب .%2.4و تتضمن

صافي االرباح حصة الشركة من النتائج االيجابية للمشروعات المشتركة والمتمثلة في شركتي كامجيت للمالبس
الجاھزة ش.م.م وكريستال فور مايكنج شيرتس ش.م.م.



حققت الشركة صافى خسائر غير مجمعة بلغت  775ألف دوالر امريكى خالل العام المالى الحالى بسبب انخفاض
توزيعات األرباح من الشركات التابعة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق  .والجدير بالذكر ان نتائج أعمال
العام المالي السابق تضمنت أرباح بيع استثمارات.
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ملخص نتائج القطاعات:
قطاع المالبس الفاخرة:

يتضمن القطاع نتائج أعمال الشركات التالية) :إيجيبت تيلورينج للمالبس الجاھزة ش.م.م ، .كونكريت
للمالبس الجاھزة ش.م.م ، .يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م ، .فاشون اندستري ش.م.م(.
قطاع المالبس الفاخرة
)باأللف دوالر أمريكي(
صافي المبيعات

السنة المالية
2014/2013
73 175

السنة المالية
2013/2012
77 549

االرباح التشغيلية

8 013

11 821

ھامش االرباح التشغيلية

11,0%

15,2%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

3 218

8 062

ھامش صافى األرباح

4,4%

10,4%

حقق قطاع المالبس الفاخرة مبيعات تقدر ب  73,2مليون دوالر امريكي مقارنا مبيعات تقدر ب  77,5مليون دوالر أمريكي من

العام المالي السابق نتيجة إنخفاض مبيعات عمليات التجزئة المحلية والمتمثلة في شركتى كونكريت للمالبس الجاھزة
ش.م.م .و يوروميد للتجارة و التسويق ش.م.م .خالل النصف الثانى من العام المالى الحالى نتيجة االحداث السياسية
وفرض حظر التجوال مما ادي الي ارتفاع التكاليف التشغيلية بشكل ملحوظ والذي انعكس علي االرباح التشغيلية للقطاع
خالل العام المالي الحالى.
تأثرت نتائج قطاع المالبس الفاخرة بتغير سعر الصرف للعملة المحلية )الجنيه المصرى( مقابل الدوالر االمريكي وعليه فقد
انخفضت صافي ارباح القطاع لتصل الي  3,2مليون دوالر امريكى من العام المالى الحالى مقارنة بأرباح قدرھا  8,1مليون
دوالر امريكى للعام المالى السابق.
قطاع المالبس الفورمال:

يتضمن القطاع نتائج أعمال الشركات التالية) :مجموعة بيرد االنجليزية  ,السويسرية للمالبس الجاھزة
ش.م.م , .جولدن تكس لالصواف ش.م.م , .وايت ھيد للغزل ش.م.م , .بورسعيد للمالبس الجاھزة ش.م.م(.
قطاع المالبس الفورمال
)بااللف دوالر أمريكي(
صافي المبيعات

السنة المالية
2014/2013
244 398

السنة المالية
2013/2012
248 886

االرباح التشغيلية

7 430

1 375

ھامش االرباح التشغيلية

3,0%

0,6%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

5 406

2 001

ھامش صافى األرباح

2,2%

0,8%

حقق قطاع المالبس الفورمال مبيعات تقدر ب  244,4مليون دوالر امريكي مقارناً بمبيعات قدرھا  248,9مليون دوالر أمريكي
عن العام المالي السابق .شھدت االرباح التشغيلية تحسن ملحوظ حيث سجلت ارباح قدرھا  7,4مليون دوالر أمريكي
وھامش ربح قدره  %3,0مقابل  1,4مليون دوالر أمريكي وھامش ربح قدره  .%0,6يرجع ذلك التحسن الي انخفاض
التكاليف االدارية والعمومية للقطاع بمبلغ قدره  7,5مليون دوالر أمريكي نتيجة السياسات المتبعة لتخفيض التكاليف

التشغيلية بشركتي السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م .ومجموعة بيرد االنجليزية ) (Bairdحيث سجلت مجموعة بيرد
أرباحاً تشغيلية بلغت  1,3مليون دوالر أمريكي مقارنة ب خسائر قدرھا  3,1مليون دوالر أمريكى.
وعليه فقد شھدت صافي ارباح القطاع ارتفاعاً لتصل الي  5,4مليون دوالر امريكى من العام المالى الحالى مقارنة بأرباح
قدرھا  2,0مليون دوالر امريكى للعام المالى السابق.
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قطاع المالبس الكاجوال:

يتضمن القطاع نتائج أعمال شركة:السويسرية للمالبس القطنية )ببني سويف(
قطاع المالبس الكاجوال
)بااللف دوالر أمريكي(
صافي المبيعات

السنة المالية
2014/2013
21 622

االرباح التشغيلية

207

ھامش االرباح التشغيلية

1,0%

صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة

205

ھامش صافى األرباح

0,9%

السنة المالية
2013/2012
9 081
)(939
(10,3)%
)(836

(9,2)%

استمر قطاع المالبس الكاجوال في تحقيق نتائج ايجابية علي مستوي المبيعات واالرباح مستفيدا من المؤشرات اإليجابية
للسوق األمريكى التى يستھدفھا القطاع بشكل اساسى حيث حقق القطاع خالل العام المالي الحالي مبيعات قدرھا
 21,6مليون دوالر امريكي مقارنة ب 9,1مليون دوالر أمريكي من العام المالي السابق .كما حقق القطاع صافي ارباح قدرھا
 205ألف دوالر أمريكي مسجال ھامش ربح قدره  %0,9خالل الفترة مقارنة بصافي خسارة قدرھا  836ألف دوالر أمريكي
عن العام المالي السابق.
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عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.


العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م .شركة رائدة فى مجال صناعة وتجارة النسيج و المالبس الجاھزة وتعمل
فى عدد من العمليات المندمجة رأسياً و ھو ما يجعلھا من أكبر الشركات المصدرة فى مجال تصنيع المالبس الجاھزة
و المنسوجات فى مصر و الشرق األوسط و أيضاً لديھا أكبر عمليات بيع التجزئة و الجملة فى مصر و المملكة المتحدة.



من بين عمليات بيع التجزئة فى مصر العالمة التجارية "كونكريت" ،كما تشمل إستثمارات التجزئة األجنبية المجموعة
اإلنجليزية  Bairdوالتى تسيطر على نسبة تصل إلى  %12من سوق المالبس الرسمية في المملكة المتحدة .ھذا
باإلضافة لحصة المجموعة فى الشركة اإليطالية العالمية  Gruppo Forallالمالكة للعالمة التجارية الفاخرة PAL ZILERI
وشراكتھا 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 (02) 22731093 /95 /98 :
Email: ir@arafaholding.com
Website: www.arafaholding.com
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