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

ل الربع األو أعمال نتائج عن تعلن والغزل والنسیج الجاھزة المالبس ات تجزئة وتصنیعطاعق فى

  .6201/7201ي المال من العام

 
 ،كیةيرجزئه في األسواق األوروبیة واألمعلي الرغم من التباطؤ العالمي الملحوظ في قطاعات الت

 2016/2017العام المالي ول من األخالل الربع  صافى األرباح المجمعةفي نمو  العرفة القابضة حققت

خالل الربع االول من العام المالي ملیون دوالر أمريكي  1,2مقارنة ب  ملیون دوالر أمريكي 1,8 لتسجل

2015/2016.  

  

  عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

 ملیون  2,06 بلغت 6201 الربع األول من العام الماليخالل  صافي مبیعات مجمعة القابضة حققت العرفة

 المبیعات ، حیث تأثرت2015خالل الربع االول من العام المالى  أمريكىملیون دوالر 62,0  مقارنة ب أمريكىدوالر 

ي مبیعات السوق االوروب ثرأباالضافة الي تالعاملة بقطاع التجزئة في مصر  المجموعة نخفاض مبیعات شركاتإب

 خالل الربع االول من العام المالي الحالي.

 8,1 مبلغ 2016ى األول من العام المالخالل الربع  بعد إحتساب الضريبة صافى األرباح المجمعة تبلغ 

خالل  %1,9ھامش ربح قدره ملیون دوالر أمريكي و  1,2 مقارنة ب %2,9ھامش ربح قدره و أمريكىملیون دوالر 

  .للمجموعة أرباح القطاع الصناعي من بدعم فترة المقارنة

  خالل الربع االول من العام المالي  ملیون دوالر أمريكي 2,1 بلغت غیر مجمعةأرباح صافى حققت الشركة

  .2015األول من العام المالي الربع  خالل أمريكىألف دوالر  697 مقارنة بصافي خسارة بلغت 2016

  

الربع األول 
2016/2015 

 الربع األول
2017/2016  

 النتائج المجمعة 
 (باأللف دوالر أمريكي)

 صافي المبیعات 176 60 985 61
 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 769 1 169 1
األرباح ھامش صافى 2,9% 1,9%  

حقوق االقلیةصافى األرباح بعد  412 1 655  
 ھامش صافى األرباح 2,3% 1,1%
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 ملخص نتائج أعمال القطاعات:

   :المالبس الفاخرةقطاع 

  

  

  

  

ملیون دوالر  20,9مبیعات تقدر ب صافي  2016خالل الربع األول من العام المالي حقق قطاع المالبس الفاخرة 

 ةمبیعات شرك تعرتفا .نفس الفترة من العام المالي السابق خالل دوالر أمريكي ملیون 21,9 أمريكي مقارنة ب

وعلي الرغم من نمو ، خالل الربع االول من العام الحالي%9,0بنسبة  ش.م.م الجاھزة إيجیبت تايلورنج للمالبس

اال ان صافي خالل الربع االول من العام الحالي . ش.م.م شركة كونكريت للمالبس الجاھزةلمبیعات التجزئة 

یه المصري امام الدوالر االمريكي خالل قیمة الجن انخفاضنتیجة المبیعات قد تأثرت بعد ترجمة القوائم المالیة 

  .%6,6بنسبة  الحالى الربع االول من العام المالي

 ملیون دوالر 1,6 مقارنة ب %5,7 قدرهوھامش ربح ملیون دوالر أمريكي  1,2تشغیلیة تقدر ب اً سجل القطاع أرباح

 المصاريف االدارية بارتفاع التشغیلیة الفترة من العام المالي السابق حیث تأثرت االرباح نفس خالل أمريكي

شركة كونكريت للمالبس الجاھزة ش.م.م  اً حالی تعمل حیث ىالحالل الربع االول من العام الوالعمومیة للقطاع خ

مع فريق عمل من كبري الشركات المتخصصة في تقديم االستشارات والدعم الفني الرقي بیوت االزياء بالتعاون 

الل للشركة خالمصاريف االدارية والعمومیة  نتج عنه زيادة فيلتطوير الشركة مما  تنفیذ خطة عمل عليالعالمیة 

  . الربع االول من العام المالي الحالي

  

  
 
 

   

الربع األول 
2016/2015 

الربع األول 
2017/2016 

 قطاع المالبس الفاخرة
  (باأللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  889 20 871 21  
 األرباح التشغیلیة 198 1 555 1
األرباح التشغیلیة ھامش 5,7% 7,1%  
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   :الفورمالقطاع المالبس 
  
  
  
  

  

  

  

خالل الربع األول من العام المالي  أمريكىملیون دوالر  52,1 بلغتصافي مبیعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

 المجموعةارتفعت مبیعات . 2015خالل الربع األول من العام المالي  أمريكىملیون دوالر  55,6 مقارنة ب 2016

علي الدوالر  %4,6المحلیة (الجنیه االسترلیني) وبنسبة علي العملة  %10,7بنسبة ) Baird( بیرد االنجلیزية

 لالصواف تكس جولدن شركة مبیعات الشركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م وبینما انخفضت االمريكي،

السوق  حیث يعداثرت االوضاع الغیر مستقرة في االسواق االوروبیة علي تراجع حجم المبیعات حیث .  م.م.ش

 جولدن شركة السويسرية للمالبس الجاھزة ش.م.م و الشركة االوروبي من اھم االسواق االستراتیجیة لكل من

  .م.م.ش لالصواف تكس

 فترة المقارنةملیون دوالر أمريكي خالل  1,8 ألف دوالر أمريكي مقارنة ب 503تشغیلیة بلغت  اً سجل القطاع أرباح

نتیجة بعض التكالیف اإلدارية الغیر متكررة الناشئة عن عملیة تكامل ودمج إدارة العالمة تأثرت االرباح التشغیلیة حیث 

  . (Ben Sherman) اإلنجلیزية بن شیرمانالتجارية 

  

   

الربع األول 
2016/2015 

الربع األول 
2017/2016 

 قطاع المالبس الفورمال
 (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  070 52 564 55  

 األرباح التشغیلیة 503 776 1

ح التشغیلیةااألرب امشھ 1,0% 3,2%  
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   : كاجوالالمالبس القطاع 
  
  
  

  

  

  

 2016ملیون دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام المالي  5,5 قدرھامبیعات صافي  المالبس الكاجوال قطاع ققح

القطاع سجل . نفس الفترة من العام المالي السابق خاللملیون دوالر أمريكي  5,2مقارنة ب  %6,2بزيادة قدرھا 

ً تشغیلیة بلغت   ألف دوالر أمريكي 295مقارنة بخسارة بلغت  %3,5قدره ألف دوالر أمريكي وھامش ربح  193ارباحا

 یةالتكالیف التشغیل تقلیل في ش.م.م نجحت الشركة السويسرية للمالبس القطنیة حیث،خالل فترة المقارنة 

  .الحالي خالل الربع االول من العام

  

  ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

  رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس  دولیةاستثمارات  شركة ش.م.م. ھيواإلستشارات  لإلستثمارات العرفة

من سوق المالبس الرسمیة تقريبا  %15مقرھا مصر و مقیدة بالبورصة المصرية و تسیطر علي  الشركة .الجاھزة

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

 . المملكة المتحدة

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

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

 الصناعي القطاع مع رأسي بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكامل. PAL ZILERIااليطالیة الفاخرة 

 اوافريقی األوسط الشرق, مصر منطقة في األضخم تعد والتي الشركة تمتلكھا التي المصانع من قاعدة خالل من

 .Ermenegildo Zegna مجموعة مثل العالمیة المجموعات كبرى مع اإلستراتیجیة الشراكات بعض الي باالضافة

  

  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 

الربع األول 
2016/2015 

الربع األول 
2017/2016 

 قطاع المالبس الكاجوال
  (بااللف دوالر أمريكي)

مبیعاتالصافي  546 5 220 5  

ح التشغیلیةااألرب 193 (295)  

ح التشغیلیةااألرب ھامش  3,5% (5,7%)  


