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إطالق وحدات السكنية بالرغم من في مبيعات ال %25، وتحقق زيادة 2020لربع األول من ل سوديك تعلن نتائجها المالية

  خالل الفترة  محدودة مشروعات جديدة

 كلمة العضو المنتدب للشركة 

(. وبالفعل 19)فيروس كوفيد  المستجد كوروناكيفية التعامل والوقاية من وباء  هوو كان عليه مواجهته هائل فوجئ العالم بتحد  ، 2020بداية عام مع "

 طاع.    قدر المست هاحماية صحة مجتمعاتوات الساعية لمنع انتشار الفيروس بدأت حكومات العالم والشركات واألفراد في اتخاذ كافة التدابير واإلجراء

مع ، لشركة سوديك القصوىوية ولاألساكن في مجتمعاتنا العمرانية كانت والزالت تمثل  20000إّن صحة وسالمة جميع العاملين وأسرهم وأكثر من 

على  هذا الفريق ليعم، حيث م متعددةمهاتم تكليفه بأداء التزاماتنا. لقد قمنا بتشكيل فريق استجابة لألزمات شتى لوفاء بمن أجل اضمان استمرارية العمل 

 ساهمت تلك األزمة في تسريع خططنا الهادفة للتحول الرقمي في نفس الوقت، . العالمي الوباءهذا مدار الساعة للتعامل مع كافة التحديات المرتبطة ب

خاللها من ع نض ضرورية وهي سياسة نزل بسرعة وسالسة،. إّن منصتنا الرقمية أتاحت لنا تنفيذ سياسة العمل من المبصورة رقمية التفاعل مع عمالئناو

بالكامل  شائيةاألعمال بالمواقع االنية بكامل طاقتها. لقد استأنفنا سالمة وصحة جميع العاملين في مقدمة أولوياتنا، مع المحافظة على سير عملياتنا التشغيل

المعتادة التشغيل ت معدالطبقاً ل ئناف عملياتنامن استكنا تمولذلك  .للوضع الحالي ة المالئمةبعد التأكد من قيام المقاولين باتخاذ وتنفيذ كافة معايير السالم

 من المعايير الوقائية ومتابعة الموقف عن كثب، لالستجابة ألية تطورات جديدة بصورة استباقية.        مجموعة مع تنفيذ 

ود على يات الحظر والقيساهمت عملكما  ،خالل الربع األول من العام الوحدات التي تم تسليمهاتراجع عدد ، حيث أعمالنا نتائج تشار الوباء علىانلقد أثر 

تأثير لالحين تحسن الظروف. إال أّن  الزياراتتلك وتأجيل  ،استالم وحداتهممن أجل ة العمالء في القدوم لمشروعاتنا رغبانخفاض في  المواطنين تحركات

 و على الرغم من الغاء فاعليات تسويقية %25لربع األول من العام، حيث زادت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة على المبيعات كان أقل وطأة خالل ا

لقد تمكنت سوديك من المحافظة على مستوى  و.العاممن لمشروعات الجديدة لوقت الحق لمراحل واعدد من عمليات اإلطالق ل وتأجيل ،هامة  معارض

هدف تحقيق المستيبدو أّن على الرغم من هذه الجهود، إال أنه  .الشركة لمنصتها الرقمية للمبيعات، بدعم من إطالق نيةمبيعات الوحدات السكمرتفع من 

ً يه، أصبح مليار جن 8.4الحالي وهو  لمبيعات العام ، نظراً لحالة عدم التأكد المحيطة بإطالق مشروع مالذ بالساحل الشمالي عديدة تحدياتتحيط به  هدفا

 األخرى.    جيالتلمزيد من التأإلى جانب ا ماهذا الع

ماليين جنيه في تنفيذ عدة مبادرات ذات صلة  5تخطى عملياتنا التشغيلية المعتادة، حيث خصصت سوديك يتلك األزمة مواجهة لتزامنا بالمساهمة في ان ا

 رقميةاللوحات اإلعالنية الخارجية ومنصاتنا ال مستخدمينبمكافحة فيروس كورونا. لقد قمنا بتوجيه جهودنا ومواردنا التسويقية لرفع الوعي بالفيروس، 

ً بأجهزة للتنفس الصناعي وشاشات لمراقبة الحاالت لصالح مستشفيات الشيخ زايد التخصصية والشيخ زايد العامة أيسوديك لهذا الغرض. تبرعت  ضا

قامة وحدات عزل صحي متنقلة لصالح مستشفى حميات العباسية ومستشفى صدر المنصورة، إلالصحة وإمبابة العامة. قمنا أيضاً بالتنسيق مع وزارة 

شفى حميات المحلة لتصبح وحدات عزل متكاملة، مع اعداد وتجهيز هذه المستشفيات الستقبال الحاالت المصابة بفيروس وتجهيز عدد من الغرف بمست

 توزيع مطبوعات ارشادية للتوعيةمع أهالي عزبة خير هللا،  لوقاية من الفيروس علىستلزمات اوديك مكورونا المستجد. باإلضافة لذلك، وزعت س

                الصحة العامة للوقاية من أي إصابة محتملة. تعقيم وتعليماتلامواد توزيع و بالفيروس

 ً ع به من . إّن قوة مركزنا المالي وما يتمتفرصة للتميزمنحنا ذلك  كبيراً في الوقت الحالي، إال أنّ  وعلى الرغم من ايماننا بأّن انتشار الفيروس يمثل تحديا

 وقاتل باألداء القوي في أصعب األل تلك األزمة، ولكن األهم من ذلك هو ايماننا بأن مصداقيتنا وسجلنا الحافسيولة عالية يدعمنا بصورة استثنائية خال

 .     بصورة خاصة ما يميزنا في تلك األوقات وتركيزنا على احتياجات العميل أثناء األزمة، هو أكثر

ي في مصر على بمحفزات النمو السوق إيماننابمواصلة التمسك لاية، وهو ما يدفعنا للغ قويلي إننا محظوظين بالفعل ألننا نعمل في قطاع يتميز بطلب مح

المتنا التجارية عدعم خاصة ونحن نواصل االستثمار بكثافة في  واالنجازات نتطلع لعام ملئ ليس فقط بالتحديات ولكن أيضاً بالمكاسب، كما المدى الطويل

 بما يضمن لنا التميز عن منافسينا في هذا السوق الهام"   

 ماجد شريف                                                                                                                                        

 العضو المنتدب                                                                                                                                       
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 2020األول من  أهم أرقام الربع

  مليون جنيه 429إيرادات النشاط وصلت إلى 
 26ربح  مجململيون جنيه وبهامش  114الربح وصل إلى  مجمل% 
  8وبهامش أرباح تشغيل مليون جنيه  36أرباح التشغيل سجلت%  
  6وبهامش صافي ربح مليون جنيه  28صافي الربح وصل إلى%  
 مليون جنيه 865المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى  اجمالي  
  من اجمالي المبيعات %22الغاءات المبيعات وصلت إلى 
  روعاتنامشب في مواعيدها التعاقديةوحدة  100تم تسليم  
 جنيهمليون  986إلى الت النقدية المتحص صافي وصلت  

 

 األداء التشغيلي 

 اجمالي المبيعات المتعاقد عليها 

مليار جنيه مصري خالل نفس الفترة من  1.01مليون جنيه، مقارنة بـ  865ليسجل  %14انخفض اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل هذه الفترة بنسبة 

مليون جنيه  842ليصل إلى  2019مقارنة بالربع األول من  %25الماضي، بينما حقق اجمالي المبيعات المتعاقد عليها للوحدات السكنية نمواً بنسبة العام 

 هم فيبحيث تسا . وقد توافق ذلك مع استراتيجية الشركة لالحتفاظ باألصول غير السكنية المتميزة2019مليون جنيه خالل الربع األول من  672مقارنة بـ 

فقط من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الربع األول من  %2.6اإليرادات المتكررة خالل المستقبل. لقد ساهمت مبيعات الوحدات التجارية بنسبة  نمو

 من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل نفس الفترة من العام الماضي.  %33مقابل  2020

أحدث مشروعات  VYEمن مبيعات الربع األول من العام بدعم من األداء القوي لمشروع  %70ة بنسبة همت مشروعات غرب القاهر، سافي الوقت نفسه

مبيعات الربع األول من العام الحالي. من ناحية  من %45بنسبة  VYEمنطقة غرب القاهرة. هذا وقد ساهم مشروع سوديك في سوق المنازل السكنية ب

وتحققت بشكل رئيسي من مبيعات مشروع فيليت الذي ساهم وحده  من مبيعات سوديك خالل الفترة %30عات شرق القاهرة بنسبة أخرى، ساهمت مشرو

 .  2020من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الربع األول من  %20في تحقيق 

 الغاءات المبيعات 

تم تسجيلها خالل الربع األول من  %12من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها، مقارنة بنسبة  %22بلغت نسبة الغاءات المبيعات خالل الربع األول من العام 

حدوث كنتيجة ل التي تأتي التاريخية المسجلة من قبل اإللغاء نسبالفترة مع هذه . وتتماشى نسبة الغاءات المبيعات المرتفعة بصورة استثنائية خالل 2019

، وذلك قبل رهزات اقتصادية عنيفة على مستوى االقتصاد الكلي. وقد زادت الغاءات المبيعات خالل تلك الفترة عقب انتشار فيروس كورونا المستجد في مص

 . %15لتصل نسبتها خالل هذين الشهرين إلى  ،أن تتخذ االلغاءات اتجاهاً متناقصاً خالل شهري ابريل ومايو

 المتحصالت النقدية 

، مقارنة بمتحصالت نقدية بلغت %11مع نسبة تعثر في السداد بلغت  ،جنيهمليون  986وصل صافي المتحصالت النقدية خالل الربع األول من العام إلى 

نتيجة لألزمة السداد بشكل خاص خالل شهر مارس ك . لقد ارتفعت نسبة التعثر في2019خالل الربع األول من  %7مليار جنيه ونسبة تعثر بلغت  1.1

لمسجلة في مثل هذه االحالية، ولكننا نراقب عن قرب أداء المتحصالت النقدية، حيث نتوقع أن تتجه نسبة التعثر نحو الهبوط وذلك بالنظر للبيانات التاريخية 

 لعمل كسابق عهدها. األزمات، خاصة مع اتجاه األزمة نحو مزيد من االستقرار وعودة األنشطة ل

 عمليات التسليم

وحدة،  61 األول من العام الحالي، حيث وصل عدد الوحدات التي تم تسليمها بمشروعات شرق القاهرة إلى الربعوحدة خالل  100سوديك بتسليم قامت 

الربع  خاللوحدة تم تسليمها  201بـ مقارنة  يأتي ذلكفي مشروعات غرب القاهرة ووحدتان في الساحل الشمالي. وحدة  37بينما قامت الشركة بتسليم 

من ق وقت الحة لالمتوقعة غالبية عمليات التسليم ، مع جدولخالل تلك الفترة تسليم عدد أقل من الوحداتلت الشركة مسبقاً ط، حيث خط2019 األول من

 .الحالي العام
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  المالي األداء

 قائمة الدخل

بدعم ، وذلك 2019 خالل نفس الفترة منتم تسجيلها مليون جنيه  941 رنة بـمقا ،مليون جنيه 429 من هذا العام خالل الربع األولالنشاط إيرادات  بلغت

مشروعات بينما ساهمت ، خالل الفترةإجمالي عمليات التسليم من  ٪60بنسبة بشكل رئيسي والتي ساهمت عمليات التسليم في مشروعات شرق القاهرة من 

 .2020خالل الربع األول من عام إجمالي عمليات التسليم من  ٪38بنسبة  غرب القاهرة

 ٪29 ربح مجمل وهامش مليون جنيه 270مقارنة بـ  ٪26لغ بربح  مجملبهامش  2020 يه خالل الربع األول منمليون جن 114 إلى ربحال مجمل وصل

نقطة أساس  50   بمعدل مشروعاتناللعمليات التشغيلية لهوامش مجمل الربح  الرغم من التحسن الطفيف الذي شهدتهوعلى . 2019 خالل الربع األول من

 (Clubhouseالتشغيلية للنادي ) عملياتالخسائر مجمل بسلبًا تأثر  الربح مجمل هامشإال أّن التحسن في مزيج عمليات التسليم، خلفية على  ٪30 ليصل إلى

 وملعب الجولف.

 خالل نفس ٪16 تشغيلح اربأهامش ومليون جنيه  149مقارنة بـ  ،٪8 لتشغي بهامش أرباحو مليون جنيه 36 الفترة إلى خاللأرباح التشغيل وصلت 

 .اإليراداتتراجع االنخفاض بشكل رئيسي إلى  يرجع هذا. و2019 الفترة من

 161 مقارنة بـ ٪6 خالل الربع األول من العام بهامش صافي ربح ون جنيهملي 28إلى  حقوق غير المسيطرةال والضرائب  خصم بعد بلغ صافي الربح

نقطة  750 معدلخفض سعر الفائدة بلنتيجة  التمويلي دخلالصافي انخفاض أدى وقد . 2019 خالل الربع األول من ٪17ربح  هامش صافيومليون جنيه 

 الربع األول من العام نحو االنخفاض. صافي أرباحدفع الي نخفاض اإليرادات المسجلة باإلضافة ال ،2019أساس منذ يناير 

 قائمة المركز المالي

كبيرة في تمويل  قدرةوفر ا يمليار جنيه، بم 3.85بلغ الرصيد النقدي وما يعادله حوالي  واصلت سوديك االحتفاظ بسيولة عالية لقائمة المركز المالي، حيث

 ية في مواجهة حالة عدم التأكد التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد.  عملياتنا التشغيل

 4.2الحصول تسهيالت ائتمانية بقيمة  لنا تإّن عالقتنا المتميزة مع كبرى البنوك المصرية أتاح، 0.38xبقيت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 

االنشاءات الخاصة  تمويلتمكننا من تمثل سيولة إضافية ومليار جنيه لم يتم سحبها و  2020مارس  31ي ف ديون مستحقة مليار جنيه 2، منهم مليار جنيه

 .بمشروعاتنا

 مليار جنيه أوراق قبض قصيرة األجل. 3.9منها  للشركة، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية مليار جنيه 13.1رصيد أوراق القبض  هذا وقد بلغ

، ويمثل هذا الرصيد قيمة اإليرادات غير األول من العام نهاية الربعفي مليار جنيه  18.4وصل رصيد الدفعات المقدمة من العمالء إلى في الوقت نفسه، 

ثالث أو األربع لسنوات االمحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذه االيرادات فعلياً على مدار ال

 القادمة، وهو ما يوفر رؤية واضحة إليرادات الشركة.
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 ملخص قائمة الدخل الُمجمعة
 

2019لربع األول ا 2020الربع األول  المبلغ بالمليون جنيه  

  941  429 إجمالي اإليرادات

 (671) (316) اإليراداتتكلفة 

  270                  114                   الربح مجمل 

 %29 %26 الربح مجملهامش  

  149                   36                    أرباح التشغيل 

 %16 %8 هامش أرباح التشغيل 

  231                   64 صافي الربح قبل الضرائب

 (69) (36)  الضرائب 

 (1) 0 حقوق األقلية

  161                   28                   الحقوق غير المسيطرة صافي الربح  بعد الضرائب و

 %17 %6 هامش صافي الربح

 
 بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي الُمجمعة

2020مارس  المبلغ بالمليون جنيه 2019ديسمبر    

     األصول

  33,287  34,351 إجمالي األصول 

  13,645  14,659  مشروعات تحت التنفيذ 

  13,123  13,144 صيرة وطويلة األجلق و العمالءصافي أوراق القبض  

  3,974  3,850 األرصدة النقدية ومايعادلها 

   

     الخصوم وحقوق الملكية

 1,874  2,006  التسهيالت االئتمانية والقروض طويلة األجل 

  17,744  18,361  دفعات مقدمة من العمالء 

 5,452  5,290  إجمالي حقوق الملكية 
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مارس  31هيكل ملكية األسهم في 
2020  

 

 نبذة عن سوديك 
عقدين من الزمن في قطاع التطوير العقاري في مصر، تُعد سوديك من  اكثر من استناداً لتاريخها الممتد على مدار

أبرز المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة 
ية والمكاتب جارعلى جوائز متعددة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والت

(. وتُعد OCDI.CAاإلدارية. يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز )
الشركة من الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضل معايير 

 به من أنشطة. الحوكمة المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم
  

 بيانات استباقية 

يرجى العلم أن البيانات واألرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تُعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئيسي على 
التوقعات والتقديرات والمقترحات واآلراء والقناعات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإّن هذه البيانات تتضمن مخاطر 

ة وغير معروفة، وقدراً من عدم التأكد وعددا من العوامل األخرى، ولذلك ال يجب االعتماد على تلك البيانات معروف
بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة. إّن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافاً" أو "بيانات استباقية"، 

تعبيرات واأللفاظ الدالة على هذا النوع من البيانات االستباقية من قبيل: وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خالل ال
 "نعتقد"، -"نواصل"-"ننوي"-"تقديرات"-"مشروع" -"ننتظر" -"يجب أن"، "نتوقع" -"نأمل في" -"نتطلع" -:ربما"

ألداء ها. أما النتائج أو اوكذلك الصيغ المنفية من تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازي
الفعلي لشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك "األهداف" أو "البيانات 
االستباقية". إّن أداء شركة سوديك ُمعّرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل المتنوعة 

تغييرات جوهرية في نتائج األعمال والبيانات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات  يمكنها أن تتسبب في
االستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات 

جية ق األوسط والتغيرات في استراتياالقتصادية العالمية، المناخ االقتصادي والسياسي في مصر، ظروف منطقة الشر
 األعمال، وغيرها من العوامل األخرى.

 

 سوديك إدارة عالقات المستثمرين بشركة

 لمزيد من المعلومات برجاء اإلتصال ب:

 هبه مخلوف

hmakhlouf@sodic.com 
(+202) 3827 0300 
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