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

ي المال من العام التسعة أشهر االولي أعمال نتائج عن تعلن الجاهزة والمالبس النسيج قطاعي

5102/6102. 

صافى أرباح  5102/5102العام المالي  من االولي أشهر التسعةخالل  العرفة القابضةحققت 
 2,5ب  مقارنة %3,3هامش ربح قدره و مليون دوالر أمريكي 2,2قدرها بعد احتساب الضريبة  مجمعة
من العام المالي  االولي أشهر التسعةخالل  %3,2هامش ربح قدره و أمريكى دوالر مليون
5102/5102.  

الجنيه المصرى وتكاليف تشغيل القطاع قيمة تأثر هامش الربح التشغيلي للقطاع الصناعي بارتفاع 
الذي انعكس عمالت اإليرادات من جنيه استرليني ويورو بشكل حاد خالل العام وسلة الصناعي امام 
في العموم امام مجهودات المنافسين الرئيسيين في  ةالصادرات المصريتنافسية بالسلب علي 

 .ودعم الصادرات عمالتهمقيمة والشرق األقصى وتركيا لخفض  الصين

التحسن الملحوظ في أرباح شركات المجموعه العامله بقطاع التجزئه بكل من مصر ساهم 
باإلضافه إلي ( بيردالمجموعة االنجليزية )والمملكه المتحدة ( .م.م.للمالبس الجاهزة ش كونكريت)

بشكل كبير في أرباح ( .م.م.لالصواف ش مجموعه جولدن تكس)أرباح قطاع الغزل والنسيج 
  .المجموعه علي الرغم من انخفاض قيمه عمالتهم المحليه أمام الدوالر األمريكي

 :عرفة القابضةال أعمالملخص نتائج 

 

 

 

 

 

 

 بلغت  1025 من العام المالي االولي أشهر التسعةخالل  صافي مبيعات مجمعة القابضة حققت العرفة

علي الرغم من إرتفاع قيمه الدوالر األمريكي  أمريكىمليون دوالر  29691 ب مقارنة أمريكىمليون دوالر  29991

 . أمام سله عمالت إيرادات المجموعه

 أمريكىدوالر  مليون 999 مبلغ 1025 من العام الماليالتسعة أشهر االولي خالل  التشغيلية األرباح بلغت 

أشهر  التسعةخالل %595 قدره ربح هامشو أمريكى دوالرمليون  2098مقارنة ب % 590 قدره ربح وهامش

ارتفاع قيمه الجنيه  اثر علي مجموعةلل التشغيلية التكاليف بارتفاع متأثره السابق المالي العاممن االولي 

 . المصرى امام كال من الجنيه االسترليني واليورو

 1025ى من العام المال التسعة أشهر االوليخالل  بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ 

الحالي من العام المالي  التسعة أشهر االوليخالل % 393 قدره ربح هامش و دوالر أمريكىمليون  695 مبلغ

. السابقنفس الفترة من العام المالي  خالل %391 قدره ربح هامش و أمريكى دوالر مليون 191 ب مقارنة

خالل التسعة أشهر االولي من  %26.0بنسبة قد انخفضت  المصاريف التمويلية للمجموعةالجدير بالذكر ان 

  .مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق العام المالي الحالي

 

التسعة أشهر 

5102/5102 

التسعة أشهر 

5102/5102 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 748 199 737 196

ح التشغيليةااألرب 915 9 815 10  

األرباح التشغيلية هامش 5,0% 5,5%  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 508 6 185 7

 هامش صافى األرباح 3,3% 3,7%

األقلية حقوق صافى األرباح بعد  081 5 619 5  

 هامش صافى األرباح 2,5% 2,9%
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  من العام  التسعة أشهر االولي خالل مريكىأألف دوالر  160بلغت  مجمعة غيرخسارة  صافىحققت الشركة

 .خالل نفس الفترة من العام  المالي السابقمريكى أألف دوالر  258مقارنة بخسارة قدرها  1025المالي 

 ملخص نتائج أعمال القطاعات:

  :المالبس الفاخرةقطاع 

خالل التسعة أشهر االولي من  مليون دوالر أمريكي 6190ب تقدر  مبيعاتصافي قطاع المالبس الفاخرة سجل  

شركة إيجيبشن مبيعات  تتأثر .فترة المقارنةخالل  دوالر أمريكي مليون 6,95 مقارنة ب 1025العام المالي 

خالل التسعة أشهر االولي %2191قيمة اليورو امام الدوالر األمريكي بنسبة بإنخفاض م .م.فاشون للمالبس ش

حيث يعد  س الفترة من العام المالي السابقمقارنة بنف %893 قدره اا انخفاض مسجالا من العام المالي الحالي 

مبيعات شركة كونكريت  وعلي الرغم من نمو .بالنسبة الي الشركةأهم األسواق من األوروبي السوق 

بعدترجمة القوائم ) سلبا قد تأثرت الشركة مبيعات انإال علي العملة المحلية  م.م.للمالبس الجاهزة ش

مقارنة بنفس الفترة من العام % 193 بنسبةمريكي األ دوالرامام ال الجنيه المصري قيمةنخفاض إب( المالية

  .المالي السابق

مليون  5,2 مقارنة ب %8,7وهامش ربح قدره  أمريكي مليون دوالر5,4 تشغيلية تقدر ب  اا سجل القطاع أرباح

نجحت شركة حيث السابق الفترة من العام المالي  نفس خالل% 8,1وهامش ربح قدره  أمريكي دوالر

 . %198ة والعمومية بنسبة ياالدارالمصاريف في تخفيض خالل الفترة  م.م.ش كونكريت للمالبس الجاهزة

مليون دوالر أمريكي وهامش ربح  2,6 بلغت صافى أرباح بعد إحتساب الضريبةحقق قطاع المالبس الفاخرة 

شركة كونكريت رباح أالجدير بالذكر ان . %3,9مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  2,5مقارنة ب % 91,قدره 

أرباح شركة إيجيبشن فاشون  شهدتكما  خالل الفترة %,399بنسبة قد ارتفعت م .م.للمالبس الجاهزة ش

 ألف دوالر أمريكي ,23من احتساب الضريبة حيث ارتفع صافي الربح بعد  اا م ارتفاعاا ملحوظ.م.للمالبس ش

مدعومة بانخفاض المصاريف  1025ألف دوالر أمريكي خالل التسعة أشهر االولي من  8,,الي  ,102خالل 

 . خالل الفترة%1996التمويلية للشركة بنسبة 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
  

التسعة أشهر 

5102/5102 

التسعة أشهر 

5102/5102 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  987 61 549 64  

 األرباح التشغيلية 406 5 233 5

األرباح التشغيلية هامش 8,7% 8,1%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  605 2 512 2  

رباحاألهامش صافى  4,2% 3,9%  
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 قطاع المالبس الفورمال: 

 

من  التسعة أشهر االوليمليون دوالر أمريكى خالل  174,1صافي مبيعات بلغت  الفورمال المالبسحقق قطاع 

 2014 من العام المالي التسعة أشهر االوليمليون دوالر أمريكى خالل  178,9بمقارنة ب  1025العام المالي 

 (م.م.ش للغزل هيد ووايتم .م.ش ففي شركتي جولدن تكس لالصوا المتمثل)الغزل والنسيج  حقق قطاع.

% 891بنسبة  (Baird Group)المجموعة االنجليزية بيرد ارتفعت مبيعاتكما . %5891 قدرهارتفاع في المبيعات 

الفترة من العام المالي التسعة أشهر االولي من العام المالي الحالي مقارنة بنفس خالل علي العملة المحلية 

م و التي تعد الذراع الصناعي .م.بينما انخفضت مبيعات الشركة السويسرية للمالبس الجاهزة ش،السابق

 .خالل الفترة %2291بنسبة  بالمجموعة للمالبس الرسمية

 ر االوليالتسعة أشهخالل % 399مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  699سجل القطاع أرباحاا تشغيلية بلغت 

خالل نفس الفترة من العام % 396مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  695مقارنة ب  1025من العام المالي 

، 1025خالل التسعة أشهر االولي من   (Baird Group)لمجموعة االنجليزية بيردا بدعم من أرباح المالي السابق

وما االرباح التشغيلية لقطاع الغزل والنسيج خالل الفترة وذلك نتيجة النمو الملحوظ في المبيعات  تضاعفتكما

  .نسبة التكاليف التشغيلية للمبيعات ترتب عليه من تحسن

خالل % 191مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  96,مبلغ  بعد إحتساب الضريبةبلغت صافي أرباح القطاع 

مليون دوالر أمريكي وهامش ربح  91,صافي ارباح بلغت  مقارنة ب الحاليمن العام المالي  االوليالتسعة أشهر 

في خفض المصاريف التمويلية خالل الفترة بنسبة  جنجح قطاع الغزل والنسي .فترة المقارنةخالل % 193قدره 

مقارنة الحالية خالل الفترة % 6092بنسبة  ( Baird Group)المجموعة االنجليزية بيرد كما ارتفعت ارباح 8299%

 .وذلك نتيجة الجهود المبذولة لخفض التكاليف االدارية والعمومية السابقبنفس الفترة من العام المالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التسعة أشهر 

5102/5102 

التسعة أشهر 

5102/5102 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  139 174 886 178  

 األرباح التشغيلية 866 6 511 6

ح التشغيليةااألرب هامش  3,9% 3,6%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  623 4 182 4  

رباحاألهامش صافى  2,7% 2,3%  
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 قطاع المالبس الكاجوال : 
 

من  التسعة أشهر االوليمليون دوالر أمريكي خالل  2890 قدرهامبيعات صافي  المالبس الكاجوال قطاع ققح

سجل .  نفس الفترة من العام المالي السابق خاللمليون دوالر أمريكي  2190مقارنة ب  1025العام المالي 

 بمقارنة  1025من العام المالي  التسعة أشهر االوليخالل  ألف دوالر أمريكي 2,1 قدرها خسارةصافي القطاع 

 الشركة السويسرية تمكنت. نفس الفترة من العام المالي السابقخالل  دوالر أمريكي ألف 10, أرباح قدرها

من  الخسائر المحققة خالل الربع االول الحد منمن الثالث الربع الربع الثاني و خالل  .م.م.للمالبس القطنية ش

 . العام المالي الحالي

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.
 
 رائدة فى مجال صناعة وتجارة  دوليةاستثمارات  شركة هي. م.م.واإلستشارات ش لإلستثمارات العرفة

من سوق تقريبا % ,2مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .المالبس الجاهزة

تعمل من لتي وا  (Baird Group)بيرد المالبس الرسمية في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 . متجر في المملكة المتحدة 135خالل 

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

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

تندمج استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي . PAL ZILERIالعالمة التجارية االيطالية الفاخرة 

مصر منطقة ضخم في مع القطاع الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها الشركة والتي تعد األ

 اإلستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية مثل فة الي بعض الشراكاتالشرق األوسط وافريقيا باالضا9

 .Ermenegildo Zegnaمجموعة 

 

التسعة أشهر 

5102/5102 

التسعة أشهر  

5102/5102 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  984 17 909 16  

ح التشغيليةااألرب 220 417  

ح التشغيليةااألرب هامش  1,2% 2,5%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  (142) 470  

رباحاألهامش صافى  (0,8%) 2,8%  


