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تنجح في إتمام صفقة  الشركة التابعة للعرفة القابضة (Baird Group)المجموعة االنجلیزية بیرد 

ستخدام، تصمیم، تسويق، توزيع، بیع، تصنیع وإدارة بموجبھا حصلت علي الحقوق الحصرية إل

بالمملكة المتحدة وإيرلندا وبعض األسواق  Ben Sherman العالمیة التجارية عالمةال متاجر

 ةالحصة السوقی حیث زادت مجموعة االنجلیزية بیردللھیكلة العملیة إعادة  بعد نجاح ھذا .األخرى

سجلت أرباحا تشغیلیة خالل التسعة أشھر االولي من العام المالي و %15لتصل الي  للشركة

ملیون جنیه استرلیني خالل التسعة أشھر  1,1ملیون جنیه استرلیني مقارنة  1,5 ب تقدر 2015

   .% 37,3بزيادة قدرھا  2014االولي من العام المالي 

  

 رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس الجاھزةالشركة الة لالستثمارات واالستشارات ش.م.م فشركة العرتعلن 

 متاجر إدارةو تصنیع بیع، توزيع، تسويق، تصمیم، الستخدام، الحصرية الحقوق علي حصلت بموجبھا صفقة إتمامعن 

شركتھا التابعة  من خالل األخرى األسواق وبعض وإيرلندا المتحدة بالمملكة Ben Sherman العالمیة التجارية العالمة

  .القابضة عرفةلل %98,2المملوكة بنسبة -   (Baird Group)المجموعة االنجلیزية بیرد

 والتجزئةالرجالى للمالبس  العالمیةالعالمات التجارية احد اشھر  Ben Shermanالتجارية المرموقة العالمة تعد و

 المجموعة االنجلیزية بیرد تحصلھذا وسوف  ملیون جنیه استرلیني. 20-15 يتراوح ما بینبحجم مبیعات سنوي 

(Baird Group) االتفاق المبرم مع شركة  بموجبMarquee  لعالمة التجاريةلالشركة المالكة  –األمريكیة Ben 

Sherman -  التجارية بالعالمة خاصة مستقلةمتاجر  7علي Ben Sherman  وأيرلندا  المتحدة المملكة من كلفي

إدارة المساحات حق  باالضافة الي ،في قلب مدينة لندن Carnabyشارع  في المتواجد المتمیز متجرال امتضمن

حسابات عمالء االستحواذ علي مع  ،House of Frasers في المملكة المتحدة الشھیر مجمع التجزئةمؤجرة داخل ال

والعمالء الموجودين باسترالیا والشرق  Debenhamsمع حجم كبیر من االعمال متضمنا  لدي العالمة التجارية الجملة

ھذه الصفقة تعتبر و . Ben Shermanبالتسوق االلكتروني الخاص  السیطرة علي نشاطھذا باالضافة الي األوسط 

 من خالل تصنیعزيادة حجم ال واستثمارات شركة العرفة القابضة بشكل رأسي  تكاملل ھامةفرصة استراتیجیة 

والتي تتضمن صناعة القمصان والبدل  ضخم في مصر والشرق االوسط المملوكة للعرفة القابضةاأل مصانعالقاعدة 

  .الرجالي

 حننقائال " الصفقة الجديدة عن إتمامالرئیس التنفیذي للمجموعة االنجلیزية بیرد  –ومن جانبه علق مارك كوتر 

 وشركة ال وموارد رؤيةمع  تتماشيمثل إضافة استراتیجیة ھامة ت ھذه الصفقةبھذا االنجاز الجديد حیث ان  سعداء

يادة زل بالمملكة المتحدةيمنحنا فرصة لالستفادة من قاعدة االعمال الحالیة و الخبرات المتوفرة لدي فريق العمل 

لك ت لزيادة انتشار ونمو العمل إلى كما نتطلع ،عمالءال قاعدة وتوسیعحجم المبیعات في سوق المالبس الرسمیة 

  ."مع شركاء خارج نطاق المملكة المتحدة  جديدة وخلق فرص استثمارية العالمة الممیزة

عادته عن سدارة والعضو المنتدب لشركة العرفة القابضة اإلالدكتور عالء عرفة رئیس مجلس  عبروفي نفس السیاق 

مع عودة نمو مبیعات يتزامن  مثابة انجاز ھامبيعد  إتمام تلك الصفقةن نجاح المجموعة في إ قائال " ھذه الصفقةب

ن م وفتح المجال لزيادة الصادراتالثقة في استثمارات المجموعة عزز يبالسوق االنجلیزي ،كما  للشركة التجزئة

  ".لكھا شركة العرفة القابضة في مصرخالل قاعدة المصانع التي تمت
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ي تلوا إعادة ھیكلة المجموعة االنجلیزية بیرد الجھود المبذولة منذ بدء عملیة نجاحل اھذا االتفاق استمرارويعد 

ة الى باالضاف المتحدة المملكة في المتوسطة التنفیذية و بالمناصبالكوادر من  يدعدفیض تكالیف الختضمنت ت

 وكانت ثمار نجاح إعادة الھیكلة قد توجت .ناطق متمیزةبمتكلفة وأقل اخرى ب كلفةتال عالیة تاجرالم  إغالقواستبدال 

 سوق المالبس الرسمیة في المملكة المتحدةمن  السوقیة الشركةارتفاع حصة باعادة نمو المبیعات من جديد و

ھوامش االرباح شھدت كما . في الوقت الحالي %15 الي ) لتصل2012عام  (عند بدء عملیة إعادة الھیكلة %11من 

منذ بدء عملیة إعادة الھیكلة حیث كانت المجموعة تتكبد خسائر  تحسنا كبیرا بیرد للمجموعة االنجلیزية التشغیلیة

خالل  أرباحا تشغیلیةالمجموعة االنجلیزية بیرد سجلت بینما  2009 في العالمیة المالیة االزمة اثر عليفادحة 

 7غ یلیة بمبلنجحت الشركة في خفض التكالیف التشغحیث ملیون جنیه استرلیني  1,7بلغت  2014السنة المالیة 

 خالل التسعة أشھرأرباحا تشغیلیة  سجلتالجدير بالذكر ان المجموعة االنجلیزية بیرد  .يملیون جنیه استرلین

التسعة  ملیون جنیه استرلیني خالل 1,1مقارنة جنیه استرلیني  ملیون 1,5 ب تقدر 2015االولي من العام المالي 

  .% 37,3بزيادة قدرھا  2014أشھر االولي من العام المالي 

 ملیون جنیه 85 لغيببمجمل مبیعات  متجر في المملكة المتحدة 235المجموعة االنجلیزية بیرد من خالل  تعملو ھذا

 Jeff Banks المتاجر الخاصة بكل من متضمنا في المملكة المتحدة مستقل متجر 33 حالیا تمتلكحیث استرلیني 

ملیون جنیه استرلیني، كما تدير مجموعة بیرد المساحات المؤجرة داخل  18بحجم مبیعات يصل الي  Suit Directو 

و  House of Frasersمتاجر تجزئة اخري من بینھا  بجانبداخل المملكة المتحدة  Debenhamsفرع  150اكثر من 

Harvey Nicholas  باالضافة الي مبیعات نشاط ھذا .ملیون جنیه استرلیني  50يصل الي  اجمالي بحجم مبیعات

وتستھدف المجموعة  ملیون جنیه استرلیني. 16 يقدر ب بحجم مبیعاتالتسوق االلكتروني نشاط الجملة و

 من كسر اإلنجلیزية المجموعة مبیعات تقترب بحیث تقريبا %15 يعادل بما المبیعات واالرباح نموحالیا االنجلیزية بیرد 

من خالل مجموعة متمیزة من الحصة السوقیة للمجموعة  وزيادة جديد من استرلیني جنیه ملیون 100 ال حاجز

 Suitو Racing Green, Alexander  Jeff Banks,من بینھا للسوق االنجلیزي يتم طرحھاالعالمات التجارية و التي 

Direct .  

   ش.م.م. عن العرفة لإلستثمارات واإلستشارات
  

رائدة فى مجال صناعة وتجارة المالبس  دولیةاستثمارات  شركة ش.م.م. ھي واإلستشارات 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 
العالمة التجارية "كونكريت"  بالسوق المحليتمتلك شركة العرفة لإلستثمارات واإلستشارات . المملكة المتحدة

ھذا باإلضافة لحصة المجموعة البارزة االطفال .  مالبس أكبر متاجر التجزئة لمالبس الرجال الفاخرة ووالتي تعد من 
استثمارات الشركة في قطاع التجزئة بشكل رأسي مع  تتكامل. PAL ZILERIفى العالمة التجارية االيطالیة الفاخرة 

مصر ,الشرق منطقة ضخم في القطاع الصناعي من خالل قاعدة من المصانع التي تمتلكھا الشركة والتي تعد األ
مجموعة  اإلستراتیجیة مع كبرى المجموعات العالمیة مثل األوسط وافريقیا باالضافة الي بعض الشراكات

Ermenegildo Zegna. 
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