
                                                                                                

 
 

 

  

 2102خالل  عاديةصافي أرباح كمليون جنيه  222سوديك حققت 

  فقط واحدة مرةلتتم ستثنائية إوتسويات  هغير مسبوق اتتسليممبيعات و

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

     المنتهي فيلعام المالي خالل ا أعلنت شركة سوديك )السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار( عن نتائجها المالية الُمجّمعة -2241 ابريل 22

 عة كالتالي:وجاءت النتائج الُمجمّ . 3131 ديسمبر 13

 : 2241 ديسمبر 14نتهي في عة للعام المالي الم  جم  الم   قائمة الدخل من رقامأ

 

  مليون جنيه  3131: يراداتاإلإجمالي 

 مليون جنيه  133: مجمل الربح 

  مليون جنيه  114: الخسارة صافي 

 : 2241 ديسمبر 14 فيللعام المالي المنتهي عة الم جم   يزانيهلما من رقامأ

  مليون جنيه  1611: وراق القبضأو العمالء 

 مليون جنيه  3663تحت التنفيذ:  عمالأ 

 مليون جنيه   131: هالنقديرصدة أ 

 : 2241ديسمبر  14للعام المالي المنتهي في عادية ال عةالم جم  قائمة الدخل  من أرقام

  مليون جنيه 3366يرادات: اإلإجمالي  

  :مليون جنيه  313مجمل الربح 

  :مليون جنيه  336صافي الربح 

) بنسبة  3131ديسمبر  13خالل العام المالي المنتهي في  مليون جنيه 313طبقًا لقائمة الدخل المجمعه مبلغ  نشطة العاديهاألمن بلغ مجمل الربح 

% مقارنة بالعام المالي السابق(، وهو ما 31مليون جنيه )بنسبة زيادة  3366يرادات اإلإجمالي  بلغ وقد% مقارنة بالعام المالي السابق(. 8زيادة 

 إلغاءومجمل الربح وصافي الربح بيرادات اإلقد تأثرت إجمالي ومليون جنيه.  336 قدره % وصافي ربح11صل نسبته إلى يربح  مجمليعكس 

 . (impairment) سوريا دولة ستثمارات الشركة فيإنخفاض كامل قيمة إوكذا  سابقهعوام ناتجه عن مبيعات في أ ستثنائيةإتعاقدات 

 :  التسوياتبيان تفصيلي لهذه 

إحدى جزء من أرض ل سوليديرطويرت إتفاقية وعلى أثره تم إلغاء نترناشيونالإسوليدير  ودي مع شركة تفاقلتوصل إل.  ا3

ستقطعت إ تم تسجيلها. ونتيجة لذلك، قدقتضى رد سوديك إليرادات إ، وهو ما بمدينة الشيخ زايد سوديكشركة مشروعات 

مليار جنيه  3.1 حوالي بعد تطويرها ضاألرهذه  يراداتإ تبلغأن من المتوقع والربح،  مجململيون جنيه من  333سوديك 

 المتوقعة. لجديدةا التعاقدات قيمة متمثلة في

 



                                                                                                

 
 

إلغاء  ، وقد تممتر مربع  36861لمساحة  3131في يوليو  التعاقد الذى تمو هو مليون جنيه،  63بقيمة  عقد تطويرلغاء . إ3

عن العام مليون جنيه  66 نخفض مجمل الربح بمبلغإ . ونتيجة لذلكباالتزماته التعاقديةالمشتري  عدم وفاءل نظرا هذا التعاقد

 . 3131 المالي

 

رباح الشركة بمبلغ أعلى  ثيرها سلباً أ( والبالغ تimpairmentستثمارات الشركة في دولة سوريا )إنخفاض كامل قيمة . إ1

 .مصري  مليون جنيه 148 حوالي

 

، وذلك من خالل شراكتها مع 3131ستثمارات في سوريا بداية من عام إوالجدير بالذكر أن سوديك قد شرعت في ضخ 

و بناء عليه  ،طوير العقاريتشركة بالميرا لل أسهم % من31ستحواذ على عن طريق اإل االقتصادية، وذلك MASمجموعة 

. وتمتلك شركة بالميرا سوديك قطع من األراضي يبلغ طوير العقاريبالميرا سوديك للت تم تغيير إسم الشركة لتصبح

 مليون متر مربع موزعة على مدن دمشق وحلب والالذقية. 1.3إجماليها 

 

الشركة توخي كل الحذر والحيطة دارة إد قررت فق حداث السياسية الحاليةللوضع الراهن في دولة سوريا واأل ونظراً 

ّن هذه العملية ليس دارة الشركة اإوضحت أوستثمارات على المدى القصير، سلوب متحفظ في التعامل مع تلك اإلوتطبيق أ

 آخذه فىبملكيتها لقطع األرض الخاصة بشركة بالميرا سوديك، لها أي تأثير على الموقف القانوني للشركة فيما يتعلق 

اال ان  وسالمة موقفها القانوني، منه نظرا لتميز مواقعهاآذات قيمة مادية المملوكة للشركة بسوريا عتبار أن األراضي اال

 قيمة هذه االستثمارات على المدى القصير. ثباتإ فى يرجع لعدم قدرة الشركة المتحفظ هذا القرار

 

لس اإلدارة لمراجعة الموقف المالي للشركة بكل ما يتضمنه من مخاطر ستثنائية الثالث تأتي في إطارقرارات مجاإل هذه العمليات

صافي  على الرغم من انه ترتب عليهأي مفاجآت سلبية في المستقبل،  يجنبهامر الذي وهو األ متبنية إستراتيجية حذرةمادية، ومالية 

 .3131ديسمبر  13مليون جنيه خالل العام المالي المنتهي في  114بلغ تخسارة 

 

 عام متميز لنشاط الشركة: 2241

من أكثر األعوام نجاحاً لشركة سوديك، حيث تمكنت من تحقيق نتائج قياسية على  3131 عام  أما على المستوى التشغيلي، فقد كان

 إطالق مشروعات جديدة: هذا بخالف و اتالتسليمديد في المبيعات والتحصيل وكافة المستويات وبالتح

 و مختلفةوحدة في مشروعات متنوعة  3111ل بيوع جديدةنتيجة ي مبيعات إجمالمليار جنيه  3.4 -

 % مقارنة بالعام السابق 33مو بنسبة ن،  ي تم تسليمهاأكبر عدد من الوحدات التوحدة،  681 -

 مليون جنيه( وذلك قبل عمليات اإللغاء السابق ذكرها  3366إليرادات )أعلى معدالت ل - 

 % مقارنة بالعام السابق 41بنسبة زيادة قدرها  نقدية متحصالت مليار جنيه 3.3  -

بيعات المتعاقد عليها، وكذلك ، حيث شهد الربع األول من العام الحالي نشاطاً ملحوظاً في الم3131وتواصل الشركة أدائها المتميز في 

 النزاعات القانونية. حل وتسوية 

مستوى المبيعات حققت فعلى  ،وديك تمكنت من تحقيق نجاحات عديدةإال أن س 3131الرغم من التحديات التى شهدها عام  وعلى

% 33)بنسبة نمو  مليار جنيه 3.3عليها  المكتتب، حيث وصل صافي المبيعات 3131خالل عام  غير مسبوقمبيعات  حجم سوديك

 سوديك التي تقوممشروعات الموزعة على كافة  وحدة 3111مقارنة بالعام السابق(، حيث بلغ عدد الوحدات المتعاقد عليها أكثر من 

 1 الى إطالق باإلضافة الجديدة، القاهرة ز فينسيمشروع ايستاون ريزيدالمراحل األربعة األولى من  سوديك أطلقتو، بتطويرها

لتي تطلقها شروعات افي سوديك وست بغرب القاهرة، والذي يُعد أولى الم ويستاون ريزيدنسيز ها الرائدمشروعل مراحل جديدة

 الشركة بعد الثورة. 

 ا الربع، فقد قفزت تسليمات الوحدات بشكل كبير خالل العام الماضي بعد فترة من االنقطاع شهدهات للعمالءالتسليم أما على مستوى

زيادة )بنسبة  3131مليون جنيه خالل الربع األخير من  814وحدة بقيمة  116، حيث قامت الشركة بتسليم 3131الثالث من عام 

مشروعات جديدة. ونتيجة لهذا النشاط الكبير في عمليات التسليم، فقد  3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق( وذلك بدعم من 33



                                                                                                

 
 

، وهو ما فاق تقديرات العام مشروعات مختلفة 4 على  موزعةوحدة   681تسليمها على مدار العام  تم بلغ إجمالي عدد الوحدات التي

  %.31بة تصل إلى بأكمله بنس

وحدة بقيمة  3111 إلىحتى االن وصل إجمالي الوحدات التي تم تسليمها  -أحد المشروعات الهامة لشركة سوديك -مشروع ألجريا

 381وصل عدد الوحدات الُمسلّمة في مشروع القطامية بالزا و .3131وحدة تم تسليمها على مدار  336مليار جنيه، منهم  3.6

وحدة في مشروع  63 خالل العام الماضي اتتضمنت التسليمو. السكنية يم أكثر من نصف وحدات المشروعوحدة، حيث تم تسل

وحدة في المرحلة  11وحدات في ذا ستريب و 8وحدة في كازا، و 31وحدة في فورتي ويست، و 33البوليجون للمكاتب اإلدارية، و

رقم قياسي منذ إطالق ، وهو ما يُعتبر مل من تاريخ تسليمها التعاقديكاوالتي تم تسليمها قبل عام  نسيزيزيداألولى من ويستاون ر

 .  3133المشروع قبل عامين في ديسمبر 

% من 61، وهو ما أدى إلى تحصيل أكثر من وفعالة التحصيل النقدية بصورة دقيقة خرى، تمكنت سوديك من إدارة عمليةمن ناحية أ

، 3131مليار جنيه على مدار  3.3قيمة المتحصالت النقدية لكافة المشروعات ، حيث تخطت 3131عام خالل  التحصيالت المقرره

 3131على قرض مشترك متوسط األجل خالل  بالتوقيع سوديك هذا و قامت% تقريباً مقارنة بالعام السابق عليه. 41بنسبة نمو بلغت 

بغرض تمويل  وذلكربي األفريقي الدولي. البنك الع جنيه مع أربعة بنوك مصرية كبرى ويدير هذا القرض مليون 611بقيمة 

 .نفس المشروعمديونيات سوديك وست، وكذلك تمويل تكاليف المشروعات المتبقية في 

ويعكس القرض المشترك حجم الثقة والمصداقية التي تتمتع بها سوديك في السوق المحلي باعتبارها من شركات التطوير العقاري  

           سوديك على الوفاء بالتزاماتها.  المالي وثقة البنوك المقرضة في قدرةقوة مركزها  بخالفالمتميزة، هذا 

لنزاعات القانونية الخاصة بالشركة، كان آخرها توُصل سوديك وهيئة المجتمعات ل التوصل لحلول 3131وقد شهد النصف األول من 

قامت سوديك بالتوقيع على عقد تسوية مع هيئة المجتمعات  أبريل 31أرض ايستاون. ففي  يخص العمرانية الجديدة لتسوية نهائية فيما

سنوات مقابل التنازل عن كافة النزاعات القانونية والقضايا ذات الصلة  4مليون جنيه يتم دفعها على  611 بقيمة الجديدة العمرانية

ات تبدأ من تاريخ التوقيع على سنو 3 تصل الى مدةبيستاون على إطار زمني جديد لتطوير أرض إ مع االتفاق يستاونبمشروع إ

 االتفاق. 

يستاون جاء بعد إعالن سوديك في فبراير الماضي عن توصلها لتسوية ودية إجدير بالذكر أن تسوية النزاع القانوني الخاص بأرض ال

ين النزاعين القانونيين ، وبالتالي تمكنت سوديك من حل هذعالقة بين الطرفيننترناشيونال فيما يتعلق بكافة النزاعات الإمع سوليدير 

 . مسيراتها الناجحةومواصلة  للشركة آفاقاً جديدة للنمو ، وهو ما يتيح3131خالل النصف األول من 

سوديك إطالق مجموعة من المشروعات والمراحل الجديدة خالل الفترة المقبلة، وبالتحديد في مشروعي ويستاون تعتزم  واخيراً 

على مدار العامين األخيرين،  هذه المشروعاتهدته استمراراً للنجاح الذي شإوتعد المراحل القادمة يستاون ريزيدنسيز. إريزيدنسيز و

        حيث تم بالفعل بيع كافة الوحدات التي تضمنتها المراحل السابقة بالكامل تقريباً.   

 

 -انتهى-

  

  SODICنبذة عن 

المستوى اإلقليمي، حيث تقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية الكبيرة والمتنوعة في من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة على  SODICتعد 

لتضم مشروعات سكنية متنوعة، مراكز تجارية عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات، حيث تمثل  SODICتتنوع المشروعات التي تقيمها . مصر

 (OCDI.CA)مدرجة في بورصة األوراق المالية بالقاهرة تحت اسم  SODIC. وغرب القاهرة تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق

  www.sodic.comلمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا  

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 مصر تراكس-منى سيف -رويدا بيبرس -أحمد كمال 

http://www.sodic.com/


                                                                                                

 
 

 33031219 (202+)فاكس:  6860-3304 (202+)تليفون: 

 mona.seif@traccs.net  rowaidah.bibers@traccs.net -  Ahmed.kamal@traccs.net-تروني: بريد الك
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