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بتوقيت القاهرةص 10:00/ 2022يونيو 14الثالثاء، 
تقرير قبل الطرح العام/ السلع والخدمات االستهالكية الكمالية / مرص 

[GMFC]غزل المحلة لكرة القدم

 مصاريف اإلصدار)سعر االكتتاب 
ً
(متضمنا

سهم/جم1.02
القيمة السوقية الضمنية

مليون جم200

ندى وجدي
محلل مال  

5726 3300 202+ت 
nwagdy@egy.primegroup.org

العـــب فريـــد مـــن نوعـــه
كة كرة قدم   بأول شر

ً
مدرجة بالبورصات اإلقليميةمرحبا

كة كة غزل المحلة لكرة : نبذة عن الشر كة مساهمة ه  [GMFC]القدم شر شر
  تأسست 
 
كة مرص للغزل بعد فصل نشاط كرة القدم عن ، 2021ف شر
ىومقرها المحلة والنسيج 1936تم تشكيل فريق غزل المحلة عام . الكبر

  ذلك 
 
كات ف   دوري الشر

 
  الدالوقت، للمشاركة ف

 
وري المرصي قبل أن يشارك ف

  الممتاز 
 
فرق الذي ُيعتبر واحد من ستةالفريق، تأهل . 1957/1956موسم ف

  مرص، إل الدوري المرصي الممتاز  
 
ية فقط ف وحصل الفريق . مرة46جماهبر

  موسم عىل بطولة الدوري المرصي الممتاز فور 
 
كأحد 1973/1972عودته ف

  المر سبعة فرق فقط حصلوا عىل البطولة منذ بدايتها كما جاء 
 
  كز ف

 
  ف
الثان 

مواسم بير  المرتبة الثالثة خمس مرات احتل كما . 1976/1975موسم 
  موسم . 1993/1992و1979/1978

 
استعاد الفريق األضواء ف

سنوات من 4بعد الممتاز الدوري المرصيصعد إل عندما 2021/2020
 . 2016/2015الغياب منذ موسم 

ً
  ذلك، وصل الفريق إل عىل عالوة

نهان 
  . كأس مرص ست مرات

، تأهل الفريق إل نهان   دوري عىل الصعيد اإلقليم 
.1974القدم عام لكرة أبطال أفريقيا 

كة غزل المحلة ليست فق:الجوهرية للطرح العام األول  العنارص  ط األول شر
  البورصة 

 
كة كرة قدم يتم إدراجها ف ، إمن نوعها من حيث كونها أول شر

ً
قليميا

ة، أي قبل كة يتم إدراجها بعد التأسيس مباشر  أول شر
ً
إصدار ولكنها أيضا

 عىل األقل، حيث تنته  عملية الطرح ب
نجاح عندما قوائمها المالية لمدة عامير 

كة إل الحد األدن  لرأس المال والذي يبلغ  مليون جم بمساهمة 200تصل الشر
  طور زيادة رأس. مساهم1,000ماال يقل عن 

 
كة ف ، ال تزال الشر المال وبالتال 

:من خالل ثالث قنوات، تم بالفعل تغطية اثنتير  منهم بنجاح

كة 65بلغت حوال  بقيمة عينية ممتازةمساهمة 1) مليون جم من ِقبل شر
وذلك GMFCمن إجمال  أسهم % 32.6مرص للغزل والنسيج تمثل 
 الستخدام ستاد غزل المحلة ومالعب 20مقابل حقوق انتفاع لمدة 

ً
عاما

لتجارية تدريب كرة القدم الملحقة باإلستاد، و ذلك باإلضافة إل السمة ا
ة الُمقدرة للفريق وجميع تعاقدات الالعبير  وكذلك عقود الدعاية و الرعاي

.2021/2020مليون جم خالل موسم 29بمبلغ 

يحة الطرح الخاص 2) مليون جم تم تغطيتها بالكامل، حيث37وتبلغ شر
كة مرص القابضة للتأمير  بـ    15ساهمت شر

 
مليون جم وتمت تغطية الباف

جدير ال. األفراد والمؤسسات المرصية والكويتية والسعوديةِقبل من 
كة مرص القاب كة مرص للغزل والنسيج وشر   شر

، بالذكر أن حصت  ضة للتأمير 
  تمثل 

من إجمال  األسهم بعد زيادة رأس % 40مليون سهم أو 80والت 
.المال، تخضع لحظر لمدة عامير  من تاريــــخ التداول

يحة الطرح 3)  98وتبلغ العامشر
ً
.مليون جم، وهو الذي يتم حاليا

التاريــــخالحدث

2022يونيو 12االكتتابفتح 

*2022يوليو 1نهاية االكتتاب

.سهم مصاريف إصدار/جم0.02سهم باإلضافة إل /جم1قيمة اسمية * 
.حال سماح الكمية المطروحة لالكتتاب بذلك**
كة مرص القابض*** كة مرص للغزل والنسيج وشر .ة للتأمير  مساهمة كل من شر

ة الطرح : المصدر .العام األول  نشر

تفاصيل الطرح العام األول  : 1شكل 

  للطرح العام األول  : 2شكل 
الجدول الزمن 

غير مصنف رتصنيف االستثما

غير مصنف !تصنيف المخاطرة !!

عدد األسهم المصدرة
)العام األول  بعد الطرح(

مليون200

%49.0الحصة المطروحة

مليون سهم98األسهم المطروحة

سهم/1.02*سعر االكتتاب 

مليون جم98حجم زيادة رأس المال

االكتتاب العام لكل مستثمر

سهم1,000الحد األدن  لالكتتاب

سهم2,000,000الحد األقىص لالكتتاب

نسبة التخصيص

%100**سهم 25,000حت  

نسبيةسهم25,000أكبر من 

ة الحظر عىل المؤسسير  
***فير

(مليون سهم80لـ )
عامير  

ل خالأو إذا تم تغطية الطرح بالكامل يوليو 1سيكون نهاية االكتتاب يوم *
.أيام من تاريــــخ فتح االكتتاب10

ة الطرح : المصدر .العام األول  نشر

mailto:SMohammed@egy.primegroup.org
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[GMFC]غزل المحلة لكرة القدم

مليون جم حصيلة 135من ضمن الـ :استخدام حصيلة زيادة رأس المال
، سيتم توجيه جزء منها نحو تطوير الملعب الرئيس  (1): الطرح العام األول 

جعير  والجيم وتطوير األنظمة داخل االستاد وغرف اإلسعافات األولية للمش
، ورفع كفاءة المسطح  زل الالعبير  وتوفبر الخدمات ( 2)األخرص 

ُ
تطوير ن
اعم  ، الالزمة إلقامة العتر  الفريق األول والبر استمرار التعاقد (3)والناشئير 

ات عالمية لتطوير أسس 3لمدة  قوية لمدرسة كرة قدمعلمية سنوات مع خبر
  
 
اعم واكتشاف القطاع  مع رفع كفاءة التدريب ف مواهب الناشئير  والبر

كة تحقيق    تضمن للشر
اتيجيتها، الجديدة الت  تطوير مالعب (4)واسب 
.مالبسغرف تغيبر وبناء التدريب ومالعب الناشئير  

كة اتيجية الشر يها العبتحقيق معظم إيراداتها من بيع إل  GMFCتسىع:اسير
  نفس 

 
اء الوقت وف لتحقيق .هاصفوفباهظة لتدعيم بأسعار العبير  عدم شر

اتيجية، تعاقدت كرة القدم مدرسة  ،هوتنكبالفعل مع  GMFCهذه االسب 
عن تطوير المهارات مسئولة ستكون هوتنك. سنواتلمدة ثالث البولندية، 
اعم لتأهيلهم لالنتالناشئير  لالعبير  والشخصية الفنية  قاالت المحلية والبر
، GMFC180لدى . والدولية

ً
:ثالث فئات عمريةمقسمير  بحسبالعبا

 30)األول الفريق (1)
ً
(.العبا

كل منها عمرية،  إل أربــع فئات مقسمير  العب 100)الناشئير  فريق (2)
، 25يتكون من 

ً
(.أقلسنة أو 15و 17و 19و 21من العبا

اعم (3)  50( )قبل سن المراهقة)فريق البر
ً
اوح أعمارهم بير  العبا
13و9تب 

 
ً
(.عاما

(أ)إيرادات من  GMFCتحققأن من المتوقع : اإليرادات و األرباح المتوقعة
لصافية القيمة ا( د)وبيع التذاكر والبضائع، (ج)حقوق الدعاية، ( ب)الرعاية، 

 الرئيس  لإليرادات
كبر 
  ستكون محور الب 

، والت  تحقق أن توقع من الم.لالعبير 
كة إيرادات تبلغ    155الشر

 
65من إجمال  إيرادات تبلغ 2030مليون جم ف

  
 
%(.  13معدل نمو سنوي مركب لمدة سبع سنوات قدره )2023مليون جم ف

  
 
%  48يتضاعف هامش مجمل الربــح إل أن نفس الوقت، من المتوقع وف

  % 24من 2030بحلول 
 
، فمنوالهوامشلتحسن اإليرادات كنتيجة .2023ف

  ربــح غزل المحلة أن المتوقع 
 
  67يبلغ صاف

 
معدل نمو )2030مليون جم ف

%(.22سنوات قدره سنوي مركب لمدة سبع 

ة الطرح، من المتوقع بدء : سياسة توزيــــع األرباح ألرباح توزيــــع احسب نشر
 من 
ً
تفع ، %60، مع نسبة توزيعات تبلغ 2025اعتبارا  من % 75إل لب 

ً
اعتبارا

كة من شأنها توزيــــع أرباح بوبناًء عليه، فإن . 2030حت  2026 26نحو الشر
  
 
 قدره 2025مليون جم ف

ً
  عائدا

بناًء عىل األرباح المتوقعة و )% 13، مما يعت 
(.سعر الطرح العام األول  

  البورصة المرصية: أطروحة االستثمار
 
طرح ف

ُ
كة كرة قدم ت يساعد . أول شر

اتيجيته كة عىل تلبية اسب  ا وتحقيق إيرادات التعاقد مع المدرسة البولندية الشر
  قيمة مبيعات الالعبير  

 
  . من صاف

 
البطوالت قد تقود المشاركة المحتملة ف

.إيرادات الدعايةوتعزيز األفريقية الفريق إل مسابقات دولية 

  . الهبوط من الدوري المرصي الممتاز: المخاطر
 
المواسم عدم بيع الالعبير  ف

نعدام ضعف أو ا. القليلة القادمة أو بيع الالعبير  بأسعار أقل من المتوقع
.إيرادات الدعاية واإلعالن

رأس هيكل المساهمير  المتوقع بعد زيادة: 3شكل 
المال

معدل نمو سنوي مركب لإليرادات : 4شكل 
  
 
2030و حنر 2023الربــح من وصاف

كة 2022تشمل أرقام : ملحوظة شهور 7)شهر 19خالل النتائج المالية للشر
(.2022شهر من 12و 2021من 

ة الطرح : المصدر .األول  العامنشر

13%

22%

  
 
الزيادة المتوقعة ف
اإليارادات

  
 
الزيادة المتوقعة ف
  الربــح 

 
صاف

كة مرص للغزل  شر
والنسيج
32. % 

يحة الطرح الخاص شر
18.4% 

يحة الطرح العام شر
49.0% 

كة مرص  شر
 مير  القاب ة للت
40. % 

كة      شر
ار االستثم
الخلي    
40. % 

  رين
18. % 

ة الطرح : المصدر .األول  العامنشر
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[GMFC]غزل المحلة لكرة القدم

ات : 5شكل  األداء الرئ سية التشغيلية والماليةمؤشر

كة خالل 2022تشمل أرقام : ملحوظة (.2022شهر من 12و 2021شهور من 7)شهر 19النتائج المالية للشر
ة الطرح العام األول  : المصدر

.نشر

202220232024202520262027202820292030(مليون جم)قائمة الد ل 

 155 145 133 124 113 104 85 65 51اإليرادات 

(81)(74)(68)(64)(59)(54)(54)(50)(56)تكلفة المبيعات 

 74 71 64 59 55 50 31 15(5)الربــحمجمل 

%48%49%49%48%48%48%36%24%(11)الربــحهامش مجمل 

(4)(4)(3)(3)(3)(3)(3)(2)(3)ريةالمرصوفات البيعية والعمومية واإلدا

ائب واإله الك األرباح قبل الفوائد والرص 

واالستهالك
(8)13 28 47 52 56 61 67 70 

(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(5)اإلهالك

ائب واالس   67 64 58 53 49 44 25 10(13)تهالكاألرباح قبل الفوائد والرص 

(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(3)(5)االستهالك

ائب  64 61 55 50 45 41 22 7(18)األرباح قبل الفوائد والرص 

 23 21 19 18 16 15 13 10 8دخل الفوائد

ائبقبل األرباح  87 82 74 68 62 55 35 17(10)الرص 

ائب (20)(19)(17)(16)(14)(13)(8)(0)0الرص 

  
 
 67 63 57 52 47 43 27 17(10)الربــحصاف

20232024202520262027202820292030 2022(مليون جم)المال  قائمة المركز 

  حكمهاالنقدية
 
105128162185203222243265288وما ف

  
 
252219161310741األصول الثابتةصاف

  حقوق 
 
605753504744403734االنتفاعصاف

190207234251263276290306323إجمال  األصول

200200200200200200200200200رأس المال

000257101316االحتياطات

761117233040(10)0المرحلةاألرباح

  
 
1727434752576367(10)العامأرباح صاف

190207234251263276290306323إجمال  حقوق الملكية
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[GMFC]غزل المحلة لكرة القدم

  رسوم  يانية GMFC: شكل 
 
ف

النه ة للتعليم

-11%

24%

36%

48% 48% 48% 49% 49% 48%

-19%

26%
32%

41% 42% 42% 43% 44% 43%

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

  الربــح
 
هامش مجمل الربــح وهامش صاف

هامش مجمل الربــح   الربــح
 
هامش صاف

51 
65 

85 

104 
113 

124 
133 

145 
155 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

(مليون جم)اإليرادات 

(10)

17 

27 

43 
47 

52 
57 

63 
67 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

  الربــح 
 
(مليون جم)صاف

كة خالل 2022تشمل أرقام : ملحوظة (.2022شهر من 12و 2021شهور من 7)شهر 19النتائج المالية للشر
ة الطرح العام األول  : المصدر

.نشر

معدل نمو 
سنوي مركب

سنوات لـ 
+22%

معدل نمو 
سنوي مركب

سنوات لـ 
+13%
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[GMFC]غزل المحلة لكرة القدم

  البورصة المرصية : 8شكل 
 
(EGX)أسئلة وأجوبة عن االستثمار ف

GMFCفرق :  شكل 

.برايمالبورصة المرصية، بحوث : المصدر

كة، بحوث : المصدر .برايمتقارير الشر

   الفئة العمرية
 عدد الالعبير   عدد أع اء الجهاز الفن 

   من 
  15من أكبر يتكون الجهاز الفت 

 
ً
بده مصط   ع/ كابي   ويتول  . عضوا

  
 .منصب المدير الفت 

  من 
  12يتكون الجهاز الفت 

ً
لكل عضوا

اعم  .من الناشئير  والبر

.( (Hutnikالبولنديةاأل اديمية 

 لالفري  األو 

 ير  فري  الناشئ

اعم  الي 

 

 .سنة فما فوق 21

  25أربــع فئات عمرية من 
ً
اوحالعبا  تب 

  15و  17و  19و  21أعمارهم بير  
 
ً
 .أو أقلعاما

 

 .سنة 13 9

 

 .العب 30

 

 .العب 100

 

 .العب 50

كة ما تطوير أعمالها أرادت إذا •   نشاطها، تلجأو شر
كة التوسع ف  أ الشر

 
ً
ا  بد  ا، هذا ما زيادة رأس مالها ببيع جزء من أسهمهإل من االقب 

األفراد  أمامويتم فيه فتح باب االكتتاب   الطرح العام يسم بـ 
كاء والمؤسسات    تلك المالية ليصبحوا شر

كة من خالف  ل الشر
 .البورصة

• 
ً
لغ الذي أن يكون المبويجب تحديد متطلباتك المالية ، عليك أو 

 .احتياجاتكعن تقرر استثماره فائ  

كة •   السمشة عليك بعد ذلك اختيار شر
 
مناسبة من المالية الاألوراق ف

  
كات السمشة ف   المالية الموجودة عىل موقعاألوراق قائمة شر

 .البورصة المرصية

اء البورصة بشكل عام ه  سوق تبادل • مالية، الل وراق   بيع وشر
 .، السندات، ووثائق صناديق االستثمارمثل األسهم

 قرار االستثمار بالبورصة اتخذ منر 

 ما    البورصة 

 لما ا تطرح الشر ات أسهمها بالبورصة 

•  
كة السمشة ف  خرا  كود المالية بفتح حساب واستاألوراق تقوم شر

كة بأي مبل. موحد لك   أي شر
 
غ يمكنك من خالله االستثمار ف

 .تحدده

  ت•
بدأ كل يتم العر  والطلب عىل األسهم خالل جلسة التداول والت 

 إل  10:00يوم من 
ً
 ما  2:30صباحا

ً
   .الرسمية األجازاتأيام عدا عرصا

كة بعد انتهاء جلسة التداول، ترسل البورصة جميع المعامالت ل• شر
  تقوم بدورها ت

سجيل مرص للمقاصة واإليداع والقيد المركزي والت 
يتها   اشب 

 .ملكيتك ل سهم الت 

  توفرها الب واإلفصاحاتواألخبار عن طريق المعلومات •
ورصـة الت 

  السوق عن ويجب 
 
كة محل الدراسالتحقق من أي إشاعة ف ة الشر

 .إفصاحات البورصةوانتظار 

  االستثمار 
 كيف يم نن 

  استثمر 
كة النر   الت كد من أ بار الشر

 فيها  كيف يم نن 

  البورصة •
اء أسهم)عند االستثمار ف  يك(أي شر مع  ، تصبح شر

  مختلف القطاعات االقتصادأو /والحكومة 
 
 .يةالقطاع الخاص وف

د عىل كلما تحسن االقتصاد، زادت أرباحك، ألن نمو االقتصاد معتم•
  يدر  جزء منها بالبورصة

كات والت   .نمو الشر

كل   يتجهيمكنك من خالل المؤشر معرفة اتجاه السوق، و ل أين •
  المؤشر سهم لدى كل . سهم

ات. وزن نستر  ف   ومن ضمن مؤشر
 EGX 100ومؤشر   EGX 70 EWIومؤشر  EGX 30مؤشر السوق 

EWI.

العر  والطلب، مثل أي ( 1): منهايتأثر سعر السهم بعدة عوامل •
االحداث المحلية ( 3)الوضع االقتصادي، ( 2)سلعة أخرى، 
كة( 4)ووالدولية،   .أداء الشر

  تؤ ر عىل سعر السهم    العوامل ما 
 النر

  البورصة 
 
 لما ا  ستثمر الناس ف

  
ات البورصة ما ا تعن   مؤشر
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[GMFC]غزل المحلة لكرة القدم

 رايم لتداول األوراق المالية

الفروع

المركز الرئ س  

البحوثالمبيعات

  
 
شوك  المراغ
العضو المنتدب

5622 3300 202+:ت

SElmaraghy@egy.primegroup.org

محمد عزت
مدير المبيعات والفروع

5784 3300 202+:ت

MEzzat@egy.primegroup.org

محمد عشماوي
مدير مبيعات المؤسسات

5612 3300 202+:ت

MAshmawy@egy.primegroup.org

CFTeعمرو عالء، 

المؤسسات  رئيس فريق 

5609 3300 202+:ت

AAlaa@egy.primegroup.org

محمد المتول  
مدير

5610 3300 202+:ت

MElmetwaly@egy.primegroup.org

الصافوريعماد 
مدير

5624 3300 202+:ت

EElsafoury@egy.primegroup.org

شوك  رسالن
مدير فرع مرص الجديدة

5110 3300 202+:ت

SRaslan@egy.primegroup.org

نشوى أ و العطا
مدير فرع اإلسكندرية

5173 3300 202+:ت

NAbuelatta@egy.primegroup.org

 ،  
CFAعمرو حسير  األلف 

رئيس قسم البحوث

5724 3300 202+:ت

AElalfy@egy.primegroup.org

.م.م.ش رايم لتداول األوراق المالية 
.179ترخيص الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 

.عضو بالبورصة المرصية

شارع وادي النيل، بر  الحرية، الدور السابع2

ة، مرص ، الجبر  المهندسير 

5700/770/650/649 3300 202+:ت

7543 3760 202+:ف

مرص الجديدة
ميدان الحجاز7

مرص، القاهرةمرص الجديدة، 

 0600 2777 202+:ت

0604 2777 202+:ف

اإلس ندرية
ت األول7 شارع ألبر

مرص، سموحة، اإلسكندرية

 8170 3300 202+: ت

4622 3305 202+: ف

www.primeholdingco.com

إ الء المسئولية

  هذا التقرير ال عالقة لها بأية أهداف استثمارية معينة أو بموقف مال  أو نصائح خاصة لمستخدم  التقرير، سواء
  وردت ف 

  لعوا عليها بشكل مباشر أو من خالل أيةاطالمعلومات الت 
ونية متخصصة ف  مواقع إلكب 

اء أو بيع أية ورقة أو أداه مالية، وما لم يذكر العكس  اتفإنهذا الشأن، وُينشر هذا التقرير، فقط، كوسيلة إليضاح المعلومات وليس دعوة لشر كة مسئولية وال ليس. أي بيانات سعريه تعد مجرد مؤشر عىل الشر
  هذا التقرير

  أسعار الرصف عىل أي سعر . ضمان حول دقة وصحة وتمام البيانات الواردة ف 
، فقد يؤثر التغبر ف  ات حول الوضع المستقبىل 

ورة مؤشر   هذا التقريرالنتائج الماضية ليست بالرص 
ال . أو قيمة واردة ف 

 عن وسائلهم الخاصة للقيام بالتحليالت واالستنتاجات القائمة ع
ً
  هذا التقرير قارئيها اعتبارها بديال

لزم كافة البيانات الواردة ف 
ُ
ة قد تكون محال للتغبر حت  من داخل فروضهم وأحكامهم، وكافة اآلراء الواردىل ت

ايم نظرا لطبيعة الفرو  المستخدمة، وال تتحمل برايم أية مسئولية حول تعديل هذه البيانات أو الحفاظ عليها ة العاملير  بها والعمالء قد يكون مجموعة برايم، بكافة مديريــها وموظفيها وكاف. األقسام األخرى لبر
  التقرير وقد يقوموا بعملي

  األوراق المالية أو العمالت المشار إليها ف 
ة األجل ف  اء لها لمصلحتهم أو نيابة عن الغبر ات أو كان لديهم مصالح أو لديهم مواقف طويلة أو قصبر   أي وقتبيع أو شر

ال تتحمل مجموعة .  ف 
 كانت وسيلة االطالع عل

ً
تخصصة بهذا الشأن، وتفر  سواء بشكل مباشر أو من خالل أية مواقع ميه برايم أو أي من كياناتها أو موظفيها أي مسئوليه قانونية عن أي خسائر أو تلف ينتج عن إتباع هذا التقرير أيا

  ال يمكن اإلفصاح عنها، وال يعت  هذا اإلبراء بأي حال من األحوال حدا أو تضييقا 
امات الت    ضوء هذه اللوائح أو لحقعدد من اللوائح والقوانير  عددا من االلب  

عالوة عىل ذلك . القوانير  وق أي شخص قد يمتلكها ف 
  هذا التقرير

كات الواردة ف  كاتها قد تربطها أو ربطتها عالقة مع الشر .  فإن مجموعة برايم أو أية من شر

.برايم، ويحظر نشر أو توزيــــع هذا التقرير بدون إذن مسبق من المجموعةمجموعة © 2022جميع الحقوق محفوظة 

  
 
ون الموقع اإللكير
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