
 غزل المحلة لكرة القدم هي أول شركة كرة قدم  تطرح أسهمها في  البورصة المصرية    

االستثمار في البورصة المصرية
استثمارك في البورصة يجعلك شـريكًا مع كبار المؤسسات ورجال األعمال في

مختلف القطاعات االقتصادية. وفي ظل اهتمام الدولة بتشجيع االستثمار

وطرح شركات عديدة لالكتتاب العام وإدراجها بالبورصة خالل الفترة القادمة،

فقد قامت شركة غزل المحلة لكرة القدم بالتقدم بطرح أسهمها لالكتتاب العام
في البورصة المصرية كأول شركة بمصر والشرق األوسط.
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مميزات االستثمار في شركة غزل المحلة لكرة القدم
 المساهمة في الشركة كشريك بالقيمة االسمية للسهم مع توقع زيادة

مستقبلية  لسعر السهم بعد القيد بالبورصة المصرية. 

الحق في التصويت عىل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة من خالل  الجمعيات

العمومية للشركة والمشاركة في وضع استراتيجية الشركة.

 تحقيق دخل متزايد متمثل في توزيعات أرباح خالل فترة قصيرة.
 
 
 
 

اإليرادات للفترة المتوقعة 2030-2022

تستهدف شركة غزل المحلة لكرة القدم االستعانة بالكشافين للبراعم

والناشئين وتنمية المواهب وتصعيدها للفريق األول أو بيعها لفرق أوروبية

وخليجية.

 االستعانة بخبرات مدارس كرة قدم أوروبية متميزة.
 استراتيجية الشركة تهدف للمنافسة عىل مراكز متقدمة في جدول الدوري

المصري الممتاز.

االستثمار في الالعبين هو مصدر أساسي إليرادات الشركة وعليه:

حق االنتفاع باستاد غزل المحلة والمالعب الفرعية لمدة 20 سنة.

 االنتفاع بالعالمة التجارية لنادي غزل المحلة.

 
 1- ساهمت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في شركة غزل المحلة

لكرة القدم بحصة عينية قدرها حوالي 65 مليون جنيه تتمثل في:

2- عقود الرعاية مع  كبرى الشركات بمصر.
3- فريق من الالعبين المتميزين.

4- حقوق البث التلفزيوني.

 
 

نبذة عن الخطة المستقبلية للشركة

كيفية االكتتاب  

التحليل التفصيلي لإليرادات للفترة المتوقعة 2030-2022

تطور رأس مال الشركة 

يتم تقديم  طلبات االكتتاب من خالل جميع شركات السمسرة عن طريق تسجيل أمر الشراء الخاص بالعميل والمسدد بنسبة

.(OPR) 100% من قيمة األمر بسعر 1.02 جنيه للسهم الواحد وذلك من خالل شاشة نظام الصفقات الخاصة بالبورصة المصرية
عىل أن تقوم البورصة المصرية وشركة مصر المقاصة بعد انتهاء فترة االكتتاب بمطابقة الطلبات المسجلة من قبل جميع شركات

السمسرة من األموال المحصلة في حسابات تلقي االكتتاب الخاص بشركات السمسرة،  علماً بأنه ال يجوز للمكتتبين التوجه

مباشرًة لالكتتاب عن طريق البنك.

الحد األدنى لالكتتاب ألف سهم والحد األقصى 2 مليون سهم.

سيتم فتح باب االكتتاب في يوم األحد، 12 يونيو 2022. 

   في حالة زيادة الكمية المطلوبة عىل الكمية المطروحة لالكتتاب سيتم إجراء تخصيص بينهما عىل شريحتين كما يلي:
- الشريحة األوىل: التخصيص بالكامل لكل الطلبات التي ال تزيد كمياتها عن 25 ألف سهم للمكتتب الواحد حال سماح الكمية

المطروحة لالكتتاب بذلك. 

- الشريحة الثانية: بعد استيفاء الشريحة األوىل،  يتم تخصيص المتبقي من الكمية المطروحة لالكتتاب عىل الطلبات التي تزيد
كمياتها عن 25 ألف سهم بالنسبة والتناسب بينهم.

 

أصول الشركة


