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 تعزز موقعها في مصر Groupe SEBمجموعة 
 

 

أن تعلن عن توقيعها اتفاقية مع مجموعة زهران التي تربطها معها شراكة تجارية طويلة األمد في مصر،  Groupe SEBيسر مجموعة 

لدمج نشاطي صناعة األجهزة الكهربائية الصغيرة وأدوات المطبخ. وذلك سعيًا منها لتعزيز قاعدتها الصناعية المحلية في مصر بما يخدم 

 األسواق المحلية وال سيما أسواق التصدير.

 

متجًرا  11، وهي الشركة المصرية الرائدة في صناعة أدوات المطبخ. ولها موقعان صناعيان، و1967تأسست مجموعة زهران في عام 

، وتسوقها في مصر تحت اسم العالمتين 1973شخص. وهي تعمل على تصنيع أدوات المطبخ منذ  700يحمل اسمها، وتُوظف أكثر من 

 التجاريتين، تيفال وزهران.

 

مع مجموعة زهران تحت اسم مجموعة سب مصر،  2013مشروًعا مشترًكا في  Groupe SEBفضالً عن ذلك، أقامت مجموعة  

%. وينطوي هذا المشروع على إنتاج األجهزة الكهربائية الصغيرة )بما في ذلك المكانس الكهربائية 75والذي تسيطر عليه بنسبة 

ها بشكل رئيسي تحت اسم العالمتين التجاريتين؛ مولينكس وتيفال. ويقع هذا المصنع في والخالطات ومحضرات الطعام الصغيرة(، وبيع

 برج العرب على مقربة من اإلسكندرية.

 

 Groupe SEB Egyptومجموعة زهران أن تشكال كيانًا جديًدا تحت اسم  Groupe SEBوسعيًا لتوطيد ذلك التعاون القائم، قررت 

Zahran حصة مجموعة زهران. وتقوم هذه الشركة الجديدة على توحيد نشاطي صناعة 45سهمه مقابل % من أ55، على أن تمتلك %

 األجهزة الكهربائية الصغيرة وأدوات المطبخ مًعا، وتستهدف ما يلي:

 زيادة نمو المبيعات في مصر، وتحقيق االستفادة الكاملة من اإلمكانية الكبيرة للسوق المحلية -

 ية على الثقة التي دامت لسنوات عديدة مع مجموعة زهراناالستفادة من العالقة المبن -

تعزيز القاعدة اإلنتاجية للمجموعة في المنطقة من أجل تسهيل الوصول إلى أسواق معينة في  -

 إفريقيا والشرق األوسط.

 التنظيمية في مصر.، وهي مرهونة على موافقة الهيئات 2018ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة التجارية في الربع الثاني من 

 

 في مصر. 2017مليون يورو خالل عام  17حققت إيرادات بما يُقدر حاليًا بقيمة  Groupe SEBويُذكر أن مجموعة 

  



 حياة أفضل

 

 

2 

ALL-CLAD  I  ARNO  I  ASIAVINA  I  CALOR  I  CLOCK  I  EMSA  I  ESTERAS  I  HEPP  I  IMUSA  I  KAISER  I  KRUPS  I  LAGOSTINA  I  MAHARAJA WHITELINE  I  MIRRO 

MOULINEX  I  OBH NORDICA  I  PANEX  I  ROCHEDO  I  ROWENTA  I  SAMURAI  I  SCHAERER  I  SEB  I  SILIT  I  SUPOR  I  TEFAL  I  T-FAL  I  UMCO  I  WEAREVER  I  WMF 

 

 

 بيان صحفي 
 بيان صحفي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 www.groupeseb.comيمكنك الوصول إلينا عن طريق الموقع 

 

 

 Groupe SEB  دولة، وتمتلك  150هي شركة رائدة على مستوى العالم في صناعة األجهزة المنزلية الصغيرة، وتدير أعمالها في قرابة

، WMF، وAll-Clad، وLagostina، وKrups، وMoulinex، وRowenta، وTefalمجموعة فريدة من أفضل العالمات التجارية، والتي تشمل 

مليون منتج على أساس سنوي، وتضع  250، وتسوق منتجاتها عبر المنصات المتعددة للبيع بالتجزئة. وتبيع الشركة قرابة Suporو

 32900حوالي  Groupe SEBإستراتيجية طويلة األجل تركز على االبتكار، والتنمية الدولية، والتنافسية، وخدمة العمالء. وتضم مجموعة 

 موظف حول العالم.
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 المستثمرين/المحللينإدارة عالقات 

Groupe SEB 
 إدارة المعلومات

 المالية وعالقات المستثمرين

 إيزابيل بوست ورفائيل هوفستيتر
Campus SEB – 112 chemin du Moulin 

Carron 
 69130 Ecully 

 
comfin@groupeseb.com  

 

 +33( 0) 4 72 18 16 40الهاتف: 

 العالقات اإلعالمية

Image Sept 
 كارولين سيمون

 كلير دوليجز 

 إيزابيل دونوير دو سيجونزاك

 
 caroline.simon@image7.fr 

cdoligez@image7.fr 
isegonzac@image7.fr 
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 يناير، بعد التداول 23

 المرحلية 2017مبيعات 

 
 مارس، قبل التداول 1

 2017مبيعات ونتائج 

 

 مايو 16

 اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 
 يوليو، قبل التداول 24

 2018مبيعات ونتائج النصف األول من 

 أبريل، بعد التداول 26

 2018المبيعات والبيانات المالية للربع األول من 

 أكتوبر، بعد التداول 25

 2018أشهر من  9المبيعات والبيانات المالية ألول 
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