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

 .5201/6201ي المال ربع األول من العاملا أعمال نتائج عن تعلن الجاهزة والمالبس النسيج

 

 دوالر مليون 62,0 قدرها مبيعات 2015/2016الربع األول من العام المالي  خاللالقابضة حققت العرفة 

بق بزيادة قدرها السانفس الفترة من العام المالي  خالل أمريكى دوالر مليون 56,9 ب مقارنة أمريكى

9,0%.  

 

 1,2 اقدره صافى أرباح مجمعة 2015/2016العام المالي ول من األخالل الربع  العرفة القابضةحققت 

و 2014محافظاً علي نفس مستوي االرباح خالل الربع االول من العام المالي  مليون دوالر أمريكي

  %1,9بهامش ربح قدره 

 

 عرفة القابضة:ال أعمالملخص نتائج 

 

 

  أمريكىمليون دوالر  0,62 بلغت 2015 الربع األول من العام الماليخالل  صافي مبيعات مجمعةحققت العرفة 

 ارتفاع اليالمجمعة  المبيعاتفي  التحسنويرجع ، %9,0بزيادة قدرها  أمريكىمليون دوالر 56,9  مقارنة ب

  .غزل والنسيجلفي مبيعات قطاع ا لتطور الملحوظباالضافة الي ا المحليةالتجزئة مبيعات 

  هامش ربح أمريكى ومليون دوالر   2,1مبلغ 2015 الربع األول من العام الماليخالل  رباح التشغيليةاألبلغت

 هامش ربح قدرهو 2014 العام الماليأمريكى خالل الربع األول من دوالر مليون  1,8مقارنة ب  %3,4 قدره

  .والعمومية في المجموعةدارية اإل مصاريفالإنخفاض و لي نمو المبيعاتارباح التشغيلية ويرجع ارتفاع األ، 3,2%

 1,2 مبلغ 2015ى خالل الربع األول من العام المال بعد إحتساب الضريبة األرباح المجمعةصافى  تبلغ 

و هامش ربح  2014محافظاً علي نفس مستوي االرباح خالل الربع االول من العام المالي  أمريكىمليون دوالر 

العلم بأن صافي االرباح بعد احتساب  مع ، فترة المقارنةخالل  %2,2هامش ربح قدره  مقارنة ب %1,9قدره 

مقارنة  2015خالل الربع االول من العام المالي علي الدخل  الفعلية بإرتفاع نسبة الضريبة تالضريبة قد تأثر

 بنفس الفترة من العام المالي السابق.

  األول من العام المالي الربع  خالل أمريكىألف دوالر  697 بلغت غير مجمعة خسارةصافى حققت الشركة

2015. 

  

 

الربع األول 

 2015/2014 

الربع األول 

2016/2015 

 النتائج المجمعة 

 )باأللف دوالر أمريكي(

 صافي المبيعات 985 61 874 56

ح التشغيليةااألرب 133 2 815 1  

األرباح التشغيلية هامش 3,4% 3,2%  

 صافى األرباح بعد إحتساب الضريبة 169 1 227 1

 هامش صافى األرباح 1,9% 2,2%
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 ملخص نتائج أعمال القطاعات:

  :المالبس الفاخرةقطاع 

حيث ،  2015خالل الربع األول من العام المالي  %13,7قدرها  في المبيعات حقق قطاع المالبس الفاخرة زيادة

نفس الفترة  خالل أمريكيدوالر  مليون 19,2 مليون دوالر أمريكي مقارنة ب 21,9سجل القطاع مبيعات تقدر ب 

ن شإيجيب وش.م.م.  كونكريت للمالبس الجاهزةرتفاع مبيعات شركتى ا ويرجع ذلك الي .من العام المالي السابق

خالل الربع االول من العام المالي الحالي مقارنة بنفس  %6,9و %20,0بنسبة  ش.م.م. للمالبس الجاهزة فاشون

  الفترة من العام المالي السابق. 

مليون  1,2 مقارنة ب %7,1قدره وهامش ربح  أمريكي مليون دوالر 1,6تشغيلية تقدر ب  اً سجل القطاع أرباح

رباح التشغيلية ويرجع ارتفاع األنفس الفترة من العام المالي السابق.  عن %6,2وهامش ربح قدره  أمريكي دوالر

سياسات  لبتقليم حيث ان الشركة قامت ش.م.الي إنخفاض التكاليف لشركة كونكريت للمالبس الجاهزة 

 . ظروف السوقوالخصومات المتبعة سابقاً نظرا لتحسن المناخ الشرائي 

بزيادة  %3,3وهامش ربح قدره  ألف دوالر أمريكي 716 بلغت صافى أرباح بعد إحتساب الضريبة حقق القطاع

الفترة من العام المالي خالل نفس  %2,8 وهامش ربح قدره ألف دوالر أمريكي 536مقارنة ب  %33,5قدرها 

 السابق.

 

 

 
 

 
 

 
 

  

الربع األول 

2015/2014 

الربع األول 

2016/2015 

 قطاع المالبس الفاخرة

  )باأللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  871 21 241 19  

ح التشغيليةااألرب 555 1 191 1  

األرباح التشغيلية هامش 7,1% 6,2%  

الضريبةرباح بعد إحتساب األصافى  716 536  

رباحاألهامش صافى  3,3% 2,8%  
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  :الفورمالقطاع المالبس 

 

خالل الربع األول من العام المالي  أمريكىمليون دوالر  55,6 بلغتصافي مبيعات  الفورمال المالبسحقق قطاع 

نجحت . 2014المالي الل الربع األول من العام خ أمريكىمليون دوالر  51,6مقارنة ب  %7,7بزيادة قدرها  2015

 %56,3بنسبة  الحالى من العام المالي خالل الربع االولزيادة مبيعاتها شركة جولدن تكس لالصواف ش.م.م في 

س الجاهزة ش.م.م علي مستوي والشركة السويسرية للمالب  (Baird)بينما حافظت المجموعة االنجليزية بيرد

 .بنفس الفترة من العام المالي السابقمقارنة  2015المبيعات خالل الربع االول من العام المالي 

خالل الربع االول من العام  %3,2مليون دوالر أمريكي وهامش ربح قدره  1,8تشغيلية بلغت  اً سجل القطاع أرباح

وتحسن  رباح التشغيليةع ارتفاع األويرج،  %1,4كي وهامش ربح قدره ألف دوالر أمري 726 بمقارنة  2015المالي 

للمجموعة االنجليزية  نخفاض المصاريفإو المبيعات نموإلي  الحالى المالى من العام خالل الربع االولهامش الربح 

 مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق.  (Baird)بيرد

خالل الربع  %2,8ربح قدره  وهامشمليون دوالر أمريكي  1,6مبلغ  الضريبة بعد إحتساب لقطاعا رباحأبلغت صافي 

نفس الفترة من العام المالي خالل ألف دوالر أمريكي  223مقابل صافي خسارة بلغت  2015من العام المالي االول 

 .السابق

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  

الربع األول 

2015/2014 

الربع األول 

2016/2015 

 قطاع المالبس الفورمال

 )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  564 55 585 51  

ح التشغيليةااألرب 776 1 726  

األربح التشغيلية هامش  3,2% 1,4%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  558 1 (223)  

رباحاألهامش صافى  2,8% %(0,4)  
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  : كاجوالالمالبس القطاع 

 

 2015مليون دوالر أمريكي خالل الربع األول من العام المالي  5,2 قدرهامبيعات صافي  المالبس الكاجوال قطاع ققح

 قدرها خسارةصافي القطاع سجل . نفس الفترة من العام المالي السابق خاللمليون دوالر أمريكي  4,3مقارنة ب 

خالل  ألف دوالر أمريكي 172 أرباح قدرها بمقارنة  2015خالل الربع األول من العام المالي  ألف دوالر أمريكي 414

رباح الشركة قد تأثرت أن أ إال %22,1بنسبة  علي الرغم من زيادة المبيعاتو.نفس الفترة من العام المالي السابق

 .2015ارتفاع نسبة التكاليف التشغيلية للمبيعات خالل الربع االول من العام المالي ب

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م.

 
 دولية رائدة فى مجال صناعة وتجارة استثمارات  شركة واإلستشارات ش.م.م. هي لإلستثمارات العرفة

من سوق المالبس تقريبا  %14مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .المالبس الجاهزة

 235تعمل من خالل والتي   (Baird Group)بيرد الرسمية في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 . متجر في المملكة المتحدة

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

هذا باإلضافة لحصة المجموعة البارزة فى العالمة التجارية البس الرجال الفاخرة و االطفال . أكبر متاجر التجزئة لم

. تندمج استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي مع القطاع الصناعي PAL ZILERIااليطالية الفاخرة 

مصر ,الشرق األوسط وافريقيا منطقة ضخم في من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكها الشركة والتي تعد األ

 .Ermenegildo Zegnaمجموعة  اإلستراتيجية مع كبرى المجموعات العالمية مثل باالضافة الي بعض الشراكات

 

الربع األول 

2015/2014 

الربع األول 

2016/2015 

 قطاع المالبس الكاجوال

  )بااللف دوالر أمريكي(

مبيعاتالصافي  220 5 274 4  

ح التشغيليةااألرب (295) 133  

األربح التشغيلية هامش  (5,7%) 3,1%  

رباح بعد إحتساب الضريبةاألصافى  )414( 172  

رباحاألهامش صافى  (7,9%) 4,0%  


