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 عن تعلن"( الشركة" أو" القابضة العرفة. )"م.م.ش واالستشارات ستثماراتلإل العرفة

 االيطالية جديدة بمركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع شركة جيراردي تأسيس شركة

.lGherardi S.r 

 

من خالل شركتها التابعة العرفة  -شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات ش.م.م. ) العرفة القابضة(  تعلن

وهي احدي  Gherardi S.r.lشراكة جديدة مع شركة  عن –الجاهزة ش.م.م  صناعة المالبسستثمار في لإل

قدره مائة ألف عند التأسيس   الشركة  رأسمالب الشركات االيطالية المرموقة في صناعة وتجارة المالبس الجاهزة

باالضافة الي حصة اقلية  %50، وتمثل حصة الشركة االيطالية  %40 ملكيةبنسبة  درهم اماراتي (100,000)

 مملوكة الي احد المستثمرين االستراتيجين.

تجارة بغرض  المتعددة للسلع دبي بمركز Italian Shirts DMCCتأسيس شركة جديدة   في هذا وتتمثل الشراكة

ارقي بيوت األزياء العالمية  نم Gherardiمتلكها جيراردى ستثمارا لقاعدة العمالء التي تا تسويق المالبس الجاهزةو

 . في المجال خاصة في صناعة القميص الفاخرالشركة  ةو خبر

 دةالجدي التي تمتلكها العرفة القابضة الشراكة التجارية القاعدة الصناعية العريضة والمتكاملة هذا وسوف تدعم

عد تتلك الشراكة جدير بالذكر بان و في مدينة بني سويف. وعلي رأسها مصنع شركة كريستال لصناعة القميص

المجموعة في تكوين شراكات استراتيجية مع كبري الماركات وبيوت االزياء العالمية لتعزيز الستراتيجية  استمرارا

 مجموعة معالمجموعة القدرات الصناعية للمجموعة ونقل معرفة تصنيع المالبس عالية الجودة مثل شراكة 

ار سعي العرفة الدائم في اطوغيرها لصناعة القميص في مدينة بني سويف  Ermenegildo Zegna ارمينجيلدوا زينيا

اق ألسولزيادة ودعم الصناعة المصرية ومصانع المجموعة باستهداف تصدير المنتج المصري ذو الجودة العالية الي ا

 .العالمية

علي الشراكة الجديدة يطالية دارة شركة جيراردي االرئيس مجلس ا-علق السيد اليساندرو جيراردي من جانبهو

 كبريلدى  هداخل مصر لتسويقالقميص الفاخر  ة القابضة النتاجمع مجموعة العرف ني سعيد بالتعاوناقائال " 

 "جديدة اوروبية فتح اسواق السالسل التجارية العالمية و

فى حين أضاف الدكتور عالء عرفة رئيس مجلس إدارة مجموعة العرفة القابضة قائال "سوف نستمر دائما فى عملنا 

قتصاد المصرى وخلق إلالصناعية إليماننا العميق بأهمية صناعة المالبس الجاهزة لب من أجل تطوير قدراتنا ؤوالد

جنبى ووصول المنتج المصرى األمما يساهم فى توفير موارد للنقد إستهداف أسواق أوروبية وعالمية فرص عمل و

 .لبيوت المستهلكين األوروبيين"
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 ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات

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

من سوق المالبس الرسمية تقريبا  %15مقرها مصر و مقيدة بالبورصة المصرية و تسيطر علي  الشركة .الجاهزة

متجر في  235تعمل من خالل لتي وا  (Baird Group)بيرد في المملكة المتحدة من خالل المجموعة اإلنجليزية 

 . المملكة المتحدة

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

 بشكل التجزئة قطاع في الشركة استثمارات تتكاملاالطفال. مالبس متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة و

 منطقة في األضخم تعد والتي الشركة تمتلكها التي المصانع من قاعدة خالل من الصناعي القطاع مع رأسي

 لمث العالمية المجموعات كبرى مع اإلستراتيجية الشراكات بعض الي باالضافة وافريقيا األوسط الشرق, مصر

 .Ermenegildo Zegna مجموعة

 

 لمزيد من اإلستفسارات:

 المستثمرين:برجاء اإلتصال بعالقات 

 العرفة القابضة((العرفة لإلستثمارات واإلستشارات 
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