
 
 .مال مخالفا للقانونأو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها ع تواجدين في الواليات المتحدة األمريكيةمأو متاح لألشخاص ال غير موجه

 
. األوراق المالية أو في أي دولة أخرى لشراء أوراق مالية في الواليات المتحدة االمريكية أو جزء من دعوة أوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية، أو دعوةبيع ال يمثل هذا البيان عرضا ل

وتعديالته )"قانون األوراق المالية"(، وال ينوز عرضااها أو عيعها داخل الواليات  1933المالية األمريكي لعام المشااار اليها في هذا البيان لي ااج م اانلة ولن يتل ت اانيلها وفقا لقانون األوراق 

 .المتحدة االمريكية

كان ذلك قائل  إذاها في هذا البيان، اال لمشار إلينشرة طرح. ينبغي على الم تثمرين عدم الشراء أو االكتتاب في أي من االوراق المالية القاعلة للتداول اوليس اعالن في حد ذاته ان هذا البيان هو 

يما يخص الطرح ة فععد الحصاااول على موافقة النهات الرقاعي دايس للمالعس الناهزة ش.م.م. شاااركةعلى أساااال المعلومات الواردة في نشااارة الطرح فقك في شاااكلها النهائي الذي ساااتنشااار  

 المشار اليه في هذا البيان. المشترك المقترح و

 

 من جزء لط ح ت شععععععاد االسعععععع السععععععع  تعلن ش.م.م.« دايس للمالبس الجاهزة»

 الب رصععع  ف  الثان   بالسععع   والخاص العام الط ح شععع ي ت  خالل من أسعععاماا

  المص ي 
 

 

 2017أكت ب   28ف  القاه ة 

 

أنها عدأت في اتخاذ اجراءات الطرح العام والخاص عال ااوق ( "الشعع ك "أو  "دايس"دايس للمالعس الناهزة ش.م.م. )أعلنج اليوم شااركة 

 1للشاركة الوطنية للمن اوجات )جراندفيو( وم ااهمين يخرينالمملوكة حاليًا وساهل من أساهل رأسامال الشاركة،  33,046,420الثانوي لعدد 

 من إجمالي أسهل رأسمال الشركة. %62.35عما يعادل ذلك ، وع"(يالب ين عارض )"المساهم

 

 عر النهائي لعملية جنيهاَ لل هل، علماَ عأن ال 27.10جنيهاَ لل هل و 22.60ما عين أن ال عر اإلسترشادي سيتراوح  يسكما أعلنج شركة دا

 الطرح قد يختلف عالزيادة أو النقصان عن ال عر اإلسترشادي.

 

لشاااركة اأن  صععع ح ناج  ت ما ر يس مجلس اردارة والعاععع  المشتكة لشععع ك  دايس للمالبس الجاهزة المرتقب، وفي تعليقه على الطرح 

لصااناعات م ااتندات الوضااع االقتصااادي في مصاار، وال ساايما على خلفية تعويل الننيه وزيادة الدعل الحكومي لمختلف اتوظيف ننحج في 

وت ااعى ية الوطنية عهدف تعظيل تناف ااية الصااادرات المصاارية. وأضاااف توما أن الشااركة تعكف على دراسااة وتنفيذ التوسااعات االسااتراتين

عة مع ترسااي  ، وأعرب عن ثقته في قدرة الشااركة على مواةاالة النمو عمعدالت جذاالم ااتوياتلتحقيق معدالت النمو الم ااتهدفة على جميع 

 مكانتها عين أعرز الالعبين في ةناعة المالعس الناهزة عال وق المحلي وأيًضا أسواق التصدير.

 

ساااي نموذج التكامل الرأ قد أةااابحج شاااركة دايس من أعرز الكيانات المصااارية المتخصاااصاااة في ةاااناعة المالعس الناهزة عفضااال تبنيو

شأتها عام  ًضا تنفيذ ةفقات تنفيذ التوسعات الطبيعية وأ ، وذلك من خالل1989والحرص الدائل على تحقيق معدالت النمو الم تهدفة منذ ن ي

مصانع »و «االساكندرية للمالعس الناهزة»شاركات تاععة، وهي شاركات  9وتمتلك الشاركة حصاص األغلبية في االساتحواذ االساتراتينية. 

صباغون المتحدون»و «سويتر للمالعس الناهزة»و «االسكندرية للمالعس الناهزة صناعات الن ينية»و «ال ستر الين لل المصرية »و «ما

.  «ة المالعسالمصاارية لتصاانيع وتنار»و «يرت الين للتنارة والتوكيالت»و «يل عرنج علس للطباعةاتك اات»و «ةالناهزالمالعس للتريكو و

عمالها أعفضااااال نموذج  أعرز مصااااادري المالعس الناهزة لمنموعة من كبرى العالمات الدوليةواحدة من إلى دايس شاااااركة واليوم تحولج 

الصااااناعية  منشاااا تها، وذلك من خالل الحياكة والخياطة والصااااباغة والطباعةالمتكامل وتغطيتها لنميع مراحل ساااال اااالة القيمة من أنشااااطة 

تمثل ت دوالرية إيرادادايس حققج شاااركة رية والمنوفية والبحيرة والشااارقية. وعلى هذ  الخلفية، محافظات القاهرة واإلساااكندالموزعة عين 

 اااااوق ، فضاااااالً عن امتالك واحدة من أشاااااهر عالمات المالعس الناهزة في ال2017% من إجمالي إيرادات النصاااااف األول من عام 73.2

 الل نفس الفترة. % من إجمالي اإليرادات خ10.5المصري والتي ساهمج أيًضا عن بة 

 

ألف طن  18.8وألف طن لنشااااط الحياكة  11.3مصااانعًا تبلغ طاقتها اإلنتاجية  12علغ عدد المصاااانع التاععة للشاااركة  2017وعحلول يونيو 

 مليون قطعة لنشاط الخياطة. 26.9لنشاط الصباغة و
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الء في لعدد من العممليون قطعة  16عتصااادير دايس ، حيث قامج التصااادير ركيزة أسااااساااية من ركائز نموذج أعمال الشاااركةويمثل نشااااط 

ةااة عشااركة ، وذلك من خالل مصااانع منتنات التصاادير الخا2016خالل عام  مليون دوالر 50تناوز األسااواق األوروعية وعقيمة إجمالية 

ا مالعس لكاجوال وأيضاااً . ويتخصاااص قطال التصااادير في إنتاج المالعس الرياضاااية والمالعس ااالساااكندرية للمالعس الناهزةوشاااركة دايس 

لرياضاااية مثلج مع التركيز عصااافة خاةاااة على المالعس الرياضاااية المتميزة عهامل الرع. المرتفع. وجدير عالذكر أن المالعس ا –الحوامل 

 % من إيرادات92.7وسااااهمج عن ااابة  2016% من إيرادات عام 78.7نصااايب األساااد من إيرادات التصااادير حيث سااااهمج منفردة عنحو 

ا في تصاادير منموعة أخرى من المنتنات 2017عام ألول من النصااف ا ب في الموجهة لتلبية شااتى أنماط الطل. وتتخصااص الشااركة أيضااً

 أسواق التصدير.

 

لصناعية اها قدراتم تفيدةً من ، «DICE»التنارية الخاةة  تهاعالمعإطالق دايس قطال التنزئة المصري شركة ، دخلج 2011في عام و

انة منتناتها فضاااالً ومت وقد حققج العالمة النديدة رواًجا ملحوظاً في ال اااوق المحلي عفضااال أساااعارها التناف اااية. الهائلةودرايتها ال اااوقية 

شهدت توسعات ملحو DICE» 22»وتغطي معارض  تصميماتها العصرية وجودتها الفائقة. ظة محافظة مصرية في الوقج الحالي، حيث 

لشااركة ا، عما في ذلك المحالت الم ااتأجرة لح اااب 2017ا في نهاية النصااف األول من عام معرضااً  136خالل ال اانوات الماضااية لتشاامل 

ًضا معارض  شايزالتوكيالت التنارية )الوأي شمل قنوات المبيعات تنار النملة ومراكز الهايبرماركج وأيضً (فران سواق التصدير. . كما ت ا أ

ناما والبي «underwear»عاقة المنتنات لتشاااااامل المالعس الداخلية وقد ركزت الشااااااركة خالل ال اااااانوات الماضااااااية على تنويع وتنمية 

«homewear» مالعس البيجأيًضا و «loungewear» . 

 

ماساااتر الين للصاااناعات »و «الصاااباغون المتحدون»عدأت الشاااركة تقديل خدمات الصاااباغة ععد اساااتحواذها على شاااركات  2015وفي عام 

% من إجمالي إيرادات النصاااف األول من عام 25.3. وقد سااااهل هذا النشااااط منفردًا عن ااابة 2«االساااكندرية للمالعس الناهزة»و «الن اااينية

 % في ةورة معامالت متبادلة عين الشركات التاععة.45.7، وعما في ذلك 2017

 

% 56.7ل ، وهو نمو سنوي عمعد2017مليون جنيه خالل النصف األول من عام  512.7للمالعس الناهزة  وقد علغج إيرادات شركة دايس

شغيلية قبل خصل الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك 2016مقاعل النصف األول من عام  ون جنيه خالل ملي 140. وعلغج األرعاح الت

 6نيه خالل أول جمليون  95.2%. وعلى هذ  الخلفية حققج الشركة ةافي أرعاح عقيمة 27.3نفس الفترة، كما علغ هامل األرعاح التشغيلية 

 % خالل نفس الفترة.18.6، وعلغ هامل ةافي الرع. 2017أشهر من عام 
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 .كيانًا متكامالً حيث تغطي جميع مراحل إنتاج المالبس الجاهزة بما في ذلك الحياكة والخياطة والصباغة االسكندرية للمالبس الجاهزةتعد شركة  2
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 عن ش ك  دايس للمالبس الجاهزة ش.م.م.

 

وهي شااركة رائدة في ةااناعة المالعس الناهزة وتصاادر منتناتها لمنموعة كبيرة من  1989للمالعس الناهزة عام  تأساا ااج شااركة دايس

العمالء في أوروعا من خالل مصانعها المتواجدة في ال وق المصري. وتتخصص الشركة في تغطية مختلف مراحل سل لة القيمة لصناعة 

والخياطة والصااباغة والطباعة وكذلك تمتلك عالمتها التنارية الخاةااة لخدمة سااوق التنزئة المالعس الناهزة، عما في ذلك أنشااطة الحياكة 

ا لتوزيع منتناتها في  136مصاااانعًا تاععة وشاااابكة معارض تنارية تضاااال  12على ال اااااحة المحلية. وتمتلك الشااااركة  محافظة  22معرضااااً
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 إخطار هام

اردة في هذا البيان أو على مدى المعلومات الواردة في هذا البيان تهدف إلى إعطاء خلفية فقك وال تزعل عأن تكون كاملة أو شااااااملة. ينب عدم االعتماد على المعلومات الو

تعهد عتوفير متلقى هذا البيان أحداً ال ييير. ومع ذلك، فان اكتمالها او دقتها او نزاهتها من قبل أي شااااااخص ألي غرض كان. ان المعلومات الواردة في هذا البيان قاعلة للتغ

 عأي معلومات إضافية، أو تحديث هذا اإلعالن أو تصحي. أي أخطاء. هذا البيان لل يتل الموافقة عليه من قبل أي هيئة رقاعية مختصة.  

 

مالية أخرى، ولن يشكل هذا هذا البيان ال يشكل أو يمثل جزءا من أي عرض أو دعوة للبيع أو لإلةدار، أو أي طلب للعرض لشراء أو االكتتاب في أي أسهل أو أي أوراق 

كون توزيع هذا اإلعالن وغير  من المعلومات المتعلقة البيان )أو أي جزء منه( أو كون انه تل توزيعه، أسااااساااا او يتل االعتماد عليه فيما يخص أي تعاقد لهذا الغرض. قد ي

ند او أي من عطرح األسااااااهل أو عملية الطرح المشااااااترك، محظورا عموجب القانون في ععى الدول، وعلى األشااااااخاص الذين يدخل هذا البيان في حوزتهل أو أي م اااااات

ود وااللتزام عها. قد يمثل عدم االمتثال لهذ  القيود إخالال عقوانين األوراق المالية في مثل هذ  المعلومات االخرى المشااااااار إليها في هذا البيان، ان يطلع على مثل هذ  القي

 الدولة. 

 

اقرار أو تعهد ةااراحة أو ضاامنا، من أو نياعة عن الشااركة والم اااهل عارض البيع ش أو من شااركة المنموعة  أيهذا البيان لل يتل التحقق منه عشااكل م ااتقل ولل يتل تقديل 

تعهدات الشركات االم، أو أي من لمالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب، أو أي من تعهدات الشركة االم  أو الشركات التاععة لهما، أو تعهدات الشركات التاععة ألي من ا

ف المعنية، فيما يخصها، وينبغي عدم االعتماد على دقة أو اعضاء منلس االدارة او المديرين، او الموظفين او الوكالء او الشركات التاععة او الم تشارين من قبل االطرا

أو اآلراء أو عن أي اخطاء أو تمام أو نزاهة المعلومات أو اآلراء الواردة في هذا البيان. ولن يتحمل أي من هؤالء االشااااخاص أي م ااااؤولية أو التزام عن هذ  المعلومات 

 يان خاضعة للتأكيد، والتصحي.، واالستكمال والتغير دون اخطار. سهو. كافة المعلومات المقدمة أو الواردة في هذا الب

 

األوراق المالية المشاااار اليها في هذا ال يمثل هذا البيان عرضاااا ألوراق مالية في الواليات المتحدة األمريكية، أو دعوة لشاااراء أوراق مالية في الواليات المتحدة االمريكية. 

، أو عموجب قانون األوراق المالية الخاص عأية والية او مكان في الواليات المتحدة االمريكية، لقانون األوراق المالية األمريكيوفقا البيان لي ااج م اانلة ولن يتل ت اانيلها 

األوراق المالية عت نيل، وال  ل مصدروال ينوز عرضها أو عيعها أو إعادة عيعها أو نقلها أو ت ليمها عطريقة مباشرة أو غير مباشرة داخل الواليات المتحدة االمريكية. لل يق

 دة االمريكية.يعتزم ت نيل، أي جزء من الطرح المشترك في الواليات المتحدة االمريكية، وال يعتزم إجراء طرح عام لألوراق المالية في الواليات المتح

 

رضااي البيع وليس ألحد غير ذلك فيما يتعلق عالطرح المشااترك، تعمل شااركة المنموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب عشااكل حصااري للشااركة والم اااهمين عا

سوى الشركة والم اهمين ولن تعتبر أي شخص يخر )سواء كان متلقى لهذا البيان أم ال( موكال لها فيما يتعلق عالطرح المشترك، وهي لي ج م ؤولة تنا  أي شخص يخر 

 االستشارة فيما يتعلق عالطرح المقترح.  عارضي البيع، لتوفير الحماية الممنوحة لموكلها او لتقديل

 

)مع أي من تداعير التنفيذ المعمول عها في أي دولة من الدول األعضاء،  EC/2003/71أي من الدول األعضاء عالمنطقة االقتصادية األوروعية حيث يتل تطبيق التوجيه  في

)"الم ااتثمرين  النشاارةالمعنى الوارد عتوجيه  إطار( فيما عدا المملكة المتحدة، يكون هذا البيان موجها فقك الى الم ااتثمرين المؤهلين في الدولة العضااو في "النشاارة توجيه"

ص الذين لديهل خبرة احترافية في األمور المتعلقة المؤهلين"(. عاإلضااااافة الى ذلك فانه ساااايتل توزيع هذا البيان في المملكة المتحدة على االشااااخاص التالية فقك )أ( األشااااخا

و تعديالته )"االمر"(، )ب( الكيانات ذات  2005)ترويج مالي( امر  2000المالية   واالسااااااواق( من قانون الخدمات 5) 19عاالسااااااتثمارات التي تدخل في نطاق المادة 

( )أ( إلى )د( من األمر، أو )ج( األشااخاص اآلخرين الذين ي اام. ارسااال هذا البيان لهل عشااكل قانوني )و يشااار الى 2) 49المالءة المالية العالية التي تدخل في نطاق المادة 

متحدة وللم تثمرين المؤهلين كل هؤالء األشخاص معا "األشخاص المعنية"(. أي استثمار او نشاط استثماري متعلق عهذا البيان متاح فقك لألشخاص المعنية في المملكة ال

كل شخص ليس من االشخاص ي أي دولة عضو عالمنطقة االقتصادية األوروعية فيما عدا المملكة المتحدة، وسيتل االشتراك فيه فقك من قبل هؤالء األشخاص. ينبغي على ف
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 .مال مخالفا للقانونأو أي دولة أخرى يعد توزيع هذا البيان فيها ع تواجدين في الواليات المتحدة األمريكيةمأو متاح لألشخاص ال غير موجه

 
 ن خة أي أو فيه، ورد الذي المنشور أو البيان، هذا توزيع او نقل او اخذ ينوز الاالعتماد علي أي منها.  او محتوياتهعدم التصرف عناء على هذا البيان او أي من  المعنيين

 .فيها المعنية للقوانين انتهاكا العمل هذا مثل يشكل أخرى، دول أي أو الدول تلك من أي في شخص أي إلى أو الياعان، كندا، أستراليا، إلى مباشر، غير أو مباشر عشكل منه،

 

نخفاض كما هو قاعل لالرتفال، ال يشااكل هذا البيان توةااية فيما يخص الطرح المشااترك.  وينبغي التحوط علًما عأن سااعر وقيمة األوراق المالية، او أي عائد منها، قاعل لال

على  المشترك كاسترشادن أو أي من الم تندات المتعلقة عالطرح وأن األداء ال اعق ليس دليال على األداء الم تقبلي.  ال يمكن االعتماد على المعلومات الواردة في هذا البيا

المخاطر التي سيتل النص عليها في نشرة ع موافقةولتأكد من أنهل على دراية كاملة األداء في الم تقبل. قبل شراء أية أسهل، ينب على األشخاص المطلعين على هذا البيان ا

 نشرها.وقج الطرح، 

 

م تثمرين لح اعهل او ح اعاتهل فيما يتعلق عالطرح المشترك، قد تقوم شركة المنموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب، أو أي من الشركات التاععة لها، عوةفهل 

و قد يقوموا، عصفتهل هذ  ، عاالحتفاظ، او شراء، او عيع، او العرض للبيع، أو التعامل لح اعاتهل الخاةة على هذ  األسهل وغيرها من  أسهل،الخاةة، عاالكتتاب أو شراء 

 األوراق المالية للشركة أو االستثمارات ذات الصلة فيما يتصل عالطرح المشترك أو غير . 

 

تقوم شااركة المنموعة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب، أو أي من وكالئها، إلى الحد الذي ي اام. عه  قد المصاارية،عالبورةااة العام وفيما يتعلق عشااريحة الطرح 

إلى ما سعر ال وق لل هل  القانون المعمول عه، عتنفيذ معامالت عهدف دعل سعر ال وق لألسهل الى م توى أعلى من الذى قد ي ود في ال وق المفتوح. وفي حالة انخفاض

يوما ععد ذلك )فترة دعل واستقرار  30دون سعر الطرح في أي وقج خالل الفترة التي تبدأ من تاري  عدء تداول األسهل في البورةة المصرية وتنتهي في موعد ال يتناوز 

ة المالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب عت نيل أوامر أن يقوم عت نيل أوامر عيع، على أن تقوم شركة المنموعالطرح العام ال هل(، ينوز لمشتري األسهل في شريحة 

ساايتل مقاعلة أوامر  ال ااهل، شااراء وفقا ل ااعر طرح األسااهل، على أن تبقى هذ  األوامر مفتوحة إلى حين انتهاء فترة دعل واسااتقرار ال ااهل. وفي نهاية فترة دعل واسااتقرار

ر عيع مفتوحة لتنفيذها في البورةة المصرية. وعاستثناء ما يقتضيه القانون مالية هيرميس لترويج وتغطية االكتتاب عأواالشراء المفتوحة التي سنلتها شركة المنموعة الم

من ذلك  عال وق المصرية وي تثنىالعام أو اللوائ.، ال يعتزم مدير االستقرار، او أي من وكالئه، اإلفصاح عن معامالت االستقرار التي أجريج فيما يتعلق عشريحة الطرح 

 المتطلبات المحتملة الخاةة عالبورةة المصرية وشأو الهيئة العامة للرقاعة المالية.

 

 ت قعات مستقبلي 

التعرف عليه عن طريق اساااتخدام مثل العبارات و  ويمكن يحتوي هذا البيان على توقعات م اااتقبلية، والتوقع الم اااتقبلي هو أي توقع ال يتصااال عوقائع او احدا، تاريخية، 

رى"، "تخطك"، "ممكن"، الكلمات االتية "وفقا للتقديرات"، "تهدف"، "مرتقب"، "تقدر"، "تتحمل"، "تعتقد"، "قد"، "التقديرات"، "تفترض"، "توقعات"، "تعتزم"، "ت

نفيها او تعبيرات اخرى مماثلة التي تهدف الى التعرف على التوقع عاعتبار  م ااتقبلي. هذا "متوقع"، "مشااروعات"، "ينبغي"، "على علل"، "سااوف"، او في كل حالة، ما ي

ية واإلدارة، والنمو أو ينطبق، على وجه الخصاااااوص، إلى التوقعات التي تتضااااامن معلومات عن النتائج المالية الم اااااتقبلية او الخطك أو التوقعات عشاااااأن األعمال التنار

 ة والتنظيمية العامة في الم تقبل وغيرها من الم ائل التي تؤثر على الشركة.   الرعحية والظروف االقتصادي

 

نطوي على مخاطر معروفة التوقعات الم ااااتقبلية تعكس وجهات النظر الحالية إلدارة الشااااركة )"االدارة"( على أحدا، م ااااتقبلية، والتي تقوم على افتراضااااات اإلدارة وت

أداءها أو إننازاتها مختلفا اختالفا جوهريًا عن أي نتائج في الم تقبل، او  الفعلية اووغير معروفة ومنهولة، وغيرها من العوامل التي قد تؤثر على ان تكون نتائج الشركة 

ف الحالة المالية الفعلية للشركة عن أداء الشركة أو اننازاتها الواردة في هذ  التوقعات الم تقبلية ةراحة أو ضمنا. قد يت بب تحقق أو عدم تحقق هذا االفتراض في اختال

وهريا عن هذ  التوقعات الم تقبلية، أو عدم توافق التوقعات سواء كانج ةريحة او ضمنية. تخضع أعمال الشركة لعدد من المخاطر والشكوك او نتائج عملياتها اختالفا ج

، أو العنز عن تعظيل خ اااااارة كبار العمالءالتي قد تت ااااابب في اختالف التوقع الم اااااتقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن األمر الواقع. وهذ  المخاطر تتضااااامن 

على إيرادات ومصاااروفات معدالت الطاقة التشاااغيلية لمعدات اإلنتاج، أو أية خ اااائر أو أضااارار قد تلحق عالمنشااا ت الصاااناعية التاععة للشاااركة، واضاااطراب تكلفة العملة 

ل اايطرة داخليًا، واضااطراب األوضااال االقتصااادية عالميًا، العنز أو عدم وعدم القدرة على إحكام ا ،الشااركة، وزيادة المناف ااة عين الالعبين على ال اااحة المحلية والدولية

 اطر المحتملة.القدرة على استقطاب العمالة الماهرة، أو الزيادة البالغة في تكلفة العمالة، أو التغيرات التي تطرأ على قانون العمل وغيرها من المخ

 

قديل أية ضمانات عخصوص دقة اآلراء والتوقعات الم تقبلية الواردة في هذا البيان في الم تقبل، وال تضمن كذلك لن تقوم الشركة، أو شركة المنموعة المالية هيرميس، عت

اردة صاحي. التوقعات الم اتقبلية الوحدو، أية من التوقعات والتطورات الم اتقبلية المشاار إليها في هذا البيان. وال تتحمل الشاركة أو إدارتها أية م ائولية تنا  تحديث أو ت

أو المنصااوةااة ضاامن شااروط القيد في هذ  الوثيقة، أو ت ااوية هذ  التوقعات الم ااتقبلية مع األداء الفعلي للشااركة في الم ااتقبل، وذلك عخالف الحاالت التي يحددها القانون 

 عالبورةة المصرية.


