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 )جريدة البورصة( . لسهماجنيه/ 22.60أن السعر النهائي لإلكتتاب في سهم الشركة هو  شركة دايس للمالبس الجاهزةتعلن 

مليون جنيه )مقسم على  53مليون سهم( من رأسمالها الذي يبلغ  33% )أو ما يعادل 62.35شركة دايس للمالبس الجاهزة  تطرح
بما مليون سهم و  28.089طرح الشريحة األولى تضم سهم( في اكتتاب على شريحتين. الجنيه/ 1مليون سهم بقيمة اسمية  53

% من رأسمال الشركة. 53بما يمثل األفراد ذوي المالئة المالية و بيع على المؤسسات و % من إجمالي األسهم المطروحة لل85يمثل 
% من 9.35تمثل حوالي % من إجمالي األسهم المطروحة للبيع و 15التي تمثل مليون سهم و  4.956الشريحة الثانية  تمثلو 

 . من خالل اكتتاب عام على الجمهور رأسمال الشركة ويتم طرحها

المالبس المالبس الداخلية و ا تقوم بصناعة المالبس الجاهزة و في الحلقات األخيرة في مجال صناعة المالبس حيث أنهالشركة مل تع
ع تقوم بالبيالتلوين و الطباعة و مراحل الصباغة و الخياطة و التطريز و األطفال بدءا من الحياكة و النساء و مالبس الرجال و الرياضية و 

تعتمد على التسهيالت المستوردة من الخارج بشكل كامل و على الخامات  الشركة تعتمد. تقوم بالتصديرق المحلي و التوزيع في السوو 
من و  2016مليون جنيه في  137.490ها خسارة قيمتالشركة حققت البنكية بالعملة األجنبية لتمويل رأس المال العامل لديها. 

القيمة الذي احتسب وفقا لتوقعات المستشار المالي المستقل و  2017مليون جنيه في  184المتوقع لها أن تحقق صافي ربح قيمته 
 22.60أعلى من السعر النهائي المحدد لالكتتاب عند % 19.9و بما يمثل  لسهماجنيه/ 27.10العادلة لسهم الشركة عند سعر 

 لسهم. اجنيه/

تمثل . حصيلة اإلكتتاب في رأسمال الشركةبضخ أية أموال من لن يقوموا ين سيتخارجون نهائيا من الشركة و المساهمين البائع
تجدر اإلشارة إلى أننا نرى أن و أهم أسواق التصدير للشركة تقع في أوروبا. % من مبيعات الشركة السنوية و 70مبيعات التصدير 
لمالبس بدءا من زراعة النسيج و ابصفة خاصة في صناعة الغزل و المتوسطة و طفرة في مجال الصناعات الصغيرة و مصر مقبلة على 

نتاج المالبس التطريز و الحياكة و الطباعة و التلوين و الصباغة و لغزول وصوال إلى تصنيع األقمشة و تصنيع اعمليات الحليج و القطن و  ا 
 التصدير. حها إلى البيع في السوق المحلي و شرائبكافة أنوعها و 

إلى التطور السنوي في اته من تقرير المستشار المالي المستقل عن شركة دايس الذي تم الحصول على بيانالجدول التالي و يشير 
بالمليون دوالر أمريكي بالمقارنة بعدد من الدول التي  2015حتى  2005درات مصر من المالبس الجاهزة خالل الفترة من اص

البنك الدولي و ا لتصنيفات صندوق النقد ات وفقتقع مع مصر في نفس المجموعفي التركيب الديموغرافي للسكان و تتشابه مع مصر 
 روافد تكوين الناتج المحلي اإلجمالي السنوي: دولي للدول وفقا لحجم االقتصاد و ال
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 (بالمليون دوالر أمريكي)الصادرات السنوية من المالبس 
 الدولة

2015 2011 2005 
 بنجالديش 6,890 19,214 26,603
 فيتنام 4,681 13,149 23,463
 تركيا 11,833 13,948 15,121
 ماليزيا 2,478 4,567 4,800
 مصر 184 1,553 1,229

                                                               

صادرات الدولة المشابهة لمصر إلى حد يتضح من الجدول حجم الفجوة الكبيرة بين صادرات مصر السنوية من المالبس الجاهزة و 
ار فائدة مخفضة بأسعمع توفير التمويل المناسب و ن مع وضع االقتصاد بعد التعويم و كبير ألسباب مختلفة. نتوقع أن مصر مهيأة اآل

مع ات المتراكمة في هذا المجال و خبر مع الالماهرة و توافر األيدي العاملة الرخيصة و  معتصنيع المالبس و و  النسيجلمشروعات الغزل و 
متوسط التيلة ألن تقترب في حجم صادراتها السنوية من المستويات المحققة من قبل قصير و الطفرة المتوقعة في زراعة القطن طويل و 

 المبينة بالجدول الموضح أعاله. المشابهة لمصر و الدول المتنافسة و 

 تتداوللكن دايس تبدو أفضل بكثير. شابهة بشكل ما إلى شركة النصر لصناعة المالبس )كابو( و تشركة دايس للمالبس الجاهزة م
بينما دايس عند مرة  16)ألخر عام مالي( يبلغ مضاعف ربحية تاريخي عند  لسهماجنيه/ 1.30السوقي الحالي كابو عند السعر 

 . مرة 6.5يبلغ  2017مضاعف ربحية لعام تتداول عند لسهم اجنيه/ 22.60هو السعر النهائي لالكتتاب و 

لتمتع الشركة بعدد من المميزات سيتم سردها في تقرير النظرة اإليجابية لقطاع الشركة و عليه نوصي باالكتتاب في دايس من منطلق 
جنبية من البنوك لرأس المال العامل لديها ال يجب أن يكون مصدر خوف طالما مستقل الحقا. حصول الشركة على تمويل بالعملة األ

على وشك فتح أسواق ي زيادة صادراتها عاما بعد عام و طالما أن الشركة تنجح فبيعات الشركة تتجه إلى التصدير و % من م70أن 
 ارج مصر. جديدة لمنتجاتها خ

لعهدها الذهبي مرة أخرى فإن دايس لن تكون في حاجة إلستيراد خامات اإلنتاج من النسيج صناعة الغزل و إذا عادت زراعة القطن و 
 الخارج مما يعني مستقبل أفضل للشركة في ضوء عامين أو ثالثة على األكثر. 
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  مالبس الجاهزة و قبل الطرح العامهيكل الملكية الحالي لشركة دايس لل

أسهم شركة % من 56شركة النسيج المصري المحدودة هي % و 100سبة من خالل شركتها المملوكة لها بنشركة جراند فيو تمتلك 
% المتبقية هي أسهم حرة 10% من شركة دايس للمالبس الجاهزة بينما ال 34عائلة توما تمتلك  دايس للمالبس الجاهزة.

 لمساهمين آخرين. 

 بعة لشركة دايس للمالبس الجاهزة:فيما يلي بيان بالشركات التا

 الشركة يس للمالبس الجاهزة %حصة دا
 تكستايل برنت بلس 76%
 الجاهزالشركة المصرية للتريكو و  100%
 الصباغون المتحدون 82.6%
 التوكيالتأرت الين للتجارة و  60%
 ماستر الين للصناعات النسيجية 100%
 مجموعة اإلسكندرية 95%
 تجارة المالبسالمصرية للتصنيع و  99.9%

 

 مصنع اإلسكندرية للمالبس الجاهزة و سويتر للمالبس الجاهزة و اإلسكندرية للمالبس الجاهزة  على مجموعة اإلسكندرية تشتمل

 نطاق عمل الشركة 

 العالمي من خالل التصدير. البيع في السوق المحلي و الخياطة ثم التوزيع و الطباعة و الصباغة و في مجاالت الحياكة و الشركة  تعمل

ألف متر مربع.  4.4محافظة بمساحات إجمالية تبلغ  22محل موزعة على عدد  136في السوق المصري من خالل الشركة تعمل 
يتم % و 35. فروع اإلمتياز التجاري )الوكالء( يتسلمون البضائع بخصم فرع إمتياز تجاري 89اإلضافة إلى محل مستأجر ب 47منهم 

 صروفات. يتم البيع أيضا إلى محالت الجملة و الهايبر ماركت. يوم مع تحمل كل الم 90بيعها بعد 

مالبس % تي شيرت و 29و% بيجامات 22و % مالبس داخلية 31ما بين  2017مبيعات الشركة خالل النصف األول  تنوعت
 % من مبيعات الشركة خالل الفترة. 19أخرى مثلت 
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 قمصان. مالبس حريمي و بيجامات و ت( و جوارب )شراباعلى مالبس داخلية و منتجات الشركة  تشتمل

محل  230زيادة عدد المحالت في السوق المصري لبيع منتجات الشركة إلى الدراسة المعدة من قبل المستشار المالي المستقل  تتوقع
 2021بحلول 

  2015اإلستحواذات في 

 2015الجاهز في ركة المصرية للتريكو و الشالصباغون المتحدون و ستحواذ على مجموعة اإلسكندرية و باالالشركة  قامت 
 .مليون جنيه 108.1بقيمة إجمالية 

 التي ستعزز أداء على إستكمال االستحواذ على أصول شركة نادين برنت للطباعة و  2017خطة الشركة خالل عام  تشتمل
 .ورها في تصنيع الممنتجات المصدرةالشركة لد

 نتاجية بما زيادة الطاقة اإل يه استثمارات خاصة بنادين برنت و جنمليون  25أيضا  2017خطة الشركة خالل  تتضمن
 . مليون جنيه 50يتجاوز 

 18  مبنى لمصنع الشركة في كفر الدوارمليون جنيه لشراء أرض و . 

  2016األداء المالي في 

ية دوالرية خاصة بتمويل نتيجة إعادة تقييم تسهيالت بنك 2016مليون جنيه في  192خسائر فروق عملة قيمتها الشركة حققت 
مليون  137.490رأس المال العامل ، إعادة التقييم حدث نتيجة تعويم الجنيه المصري و بالتالي تكبدت الشركة صافي خسارة قيمتها 

 . 2016جنيه في 

  2017توقعات المستشار المالي المستقل ألداء الشركة في 

و صافي ربح مجمع بعد خصم  2017مليون جنيه في  929.708توقع تقرير المستشار المالي المستقل تحقيق الشركة إيرادات 
مليون جنيه من خالل دايس المستقلة و وفقا لسعر  783.117إيرادات الصادرات في حدود مليون جنيه .  184حقوق األقلية يبلغ 

، و تساهم مليون جنيه 139.5الين بإيرادات  ر األمريكي ، بينما تساهم ماسترجنيه مصري مقابل الدوال  17.89صرف يبلغ 
مليون جنيه و قطاع التجزئة بإيرادات  139مليون جنيه ، و مجموعة اإلسكندرية بإيرادات  128الصباغون المتحدون بإيرادات 

 المبيعات البينية لشركات المجموعة.  مليون جنيه . تجدر اإلشارة إلى أن اإليرادات الكلية بعد خصم إيرادات 146.5
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 القيمة العادلة المحتسبة لسهم شركة دايس للمالبس الجاهزة بواسطة المستشار المالي المستقل 

بطريقة خصم لسهم اجنيه/ 25.93احتسب المستشار المالي المستقل القيمة العادلة لسهم دايس للمالبس الجاهزة عند سعر 
 27.10بطريقة المضاعفات ثم أعلن عن متوسط مرجح يشير إلى سهم الجنيه/ 29.74ا عند سعر التدفقات النقدية ثم احتسبه

 لسهم. اجنيه/ 22.60لسهم مقابل سعر نهائي لالكتتاب في الطرح يبلغ /اجنيه
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