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إجمالي مبيعات الشهور السبعة تصل ليوليو  شهر المبيعات فيزادت : 2020سوديك تعلن نتائجها المالية خالل النصف األول من 
 عمليات التسليم نتيجة أزمة كوروناتأثرت اإليرادات بتأخر  في حين، 2019األولى من العام لمستوى مبيعات 

 
 2020أهم أرقام الربع الثاني من 

  مليون جنيه 645إيرادات النشاط وصلت إلى 
 33ربح  مجململيون جنيه وبهامش  211الربح وصل إلى  مجمل% 
  10مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل  64أرباح التشغيل سجلت%  
 6مليون جنيه وبهامش صافي ربح  40 وصل إلى المسيطرةغير حقوق الملكية بعد الضرائب و صافي الربح%  
 جنيه ارملي 1.02المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى  اجمالي  
  من اجمالي المبيعات %13الغاءات المبيعات وصلت إلى 
  مشروعاتنافي مواعيدها التعاقدية بوحدة  156تم تسليم  
 جنيهمليون  868المتحصالت النقدية إلى صافي  وصلت  

 

 2020يونيو  30أهم أرقام الشهور الستة األولى من العام والمنتهية في 

  مليار جنيه 1.07إيرادات النشاط وصلت إلى 
 30ربح  مجمل مليون جنيه وبهامش 325 الربح وصل إلى مجمل% 
  9مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل  100أرباح التشغيل سجلت%  
  6مليون جنيه وبهامش صافي ربح  68وصل إلى  المسيطرةغير  الملكيةوحقوق صافي الربح بعد الضرائب%  
 جنيه ارملي 1.89المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى  اجمالي  
  من اجمالي المبيعات %17الغاءات المبيعات وصلت إلى 
  مشروعاتنافي مواعيدها التعاقدية بوحدة  256تم تسليم  
 جنيهمليار  1.85المتحصالت النقدية إلى  صافي  وصلت  
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 األداء التشغيلي 

  2020الربع الثاني من 

 %33 بتراجع نسبتهوحدة تم بيعها  178 حصيلة مليار جنيه، وهو ما يمثل 1.02الربع الثاني من العام إلى  وصل اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل

وحدة. الجدير بالذكر أّن اجمالي  262مليار جنيه نتيجة بيع  1.53اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى  فيهامقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل 

إلجراءات انتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن تحسنت األوضاع تدريجيًا مع تخفيف  اإلجراءات االحترازيةالمبيعات المتعاقد عليها تأثر سلبيًا ب

 مليون جنيه.    756إلى  2020في يوليو  ل اجمالي المبيعات المتعاقد عليها، حيث وص االحترازية

مبيعات هذا الربع، حيث بلغت نسبة مساهمات المنطقتين في تحقيق وكانت مشروعات سوديك في منطقتي شرق وغرب القاهرة هي المساهم الرئيسي في 

 على التوالي.    %51و %49المبيعات اجمالي 

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها في هذا  %13مليون جنيه، وهو ما يمثل  130من ناحية أخرى، بلغت الغاءات المبيعات خالل الربع الثاني من العام 

من اجمالي  %9هذه النسبة  ، بينما كانت%22إلى والذي وصلت فيه تلك النسبة الربع األول من العام مقارنة بفي نسبة االلغاءات  تراجعًاالربع، وهو ما يمثل 

 .   2019المبيعات في الربع الثاني من 

مليار جنيه خالل نفس الفترة من  1.19مليون جنيه، مقارنة بمتحصالت نقدية بلغت  868وصل صافي المتحصالت النقدية خالل الربع الثاني من العام إلى 

 2019من الثاني  الربعب  مقارنةمن العام الثاني  المتعاقد عليها خالل الربع بشكل رئيسي إلى انخفاض المبيعات التراجعيعود  والعام الماضي.

في مشروعات غرب القاهرة. هذا  %27في مشروعات شرق القاهرة و %71، منهم 2020وحدة خالل الربع الثاني من  156قامت سوديك بتسليم حوالي 

  . مليون جنيه 950وقد بلغت النفقات االستثمارية لإلنشاءات خالل الفترة 

  2020يونيو  30الشهور الستة األولى من العام والمنتهية في 

مليار جنيه بتراجع نسبته  1.89اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى وحدة خالل النصف األول من العام، وهو ما ساهم في وصول  383قامت سوديك ببيع 

مليار جنيه. بلغ اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  2.54فس الفترة من العام الماضي والتي وصلت إلى مقارنة بإجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل ن 26%

مليار جنيه،  1.86وصلت إلى  التي التي تم تحقيقها خالل نفس الفترة من العام الماضي ذاتها مليار جنيه، وهي تقريبًا القيمة 1.83من الوحدات السكنية إلى 

حققتها الوحدات التجارية  %27فقط من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة، مقارنة بنسبة  %3.2بينما ساهمت مبيعات الوحدات التجارية بنسبة 

 فيررة يرادات المتكإلبحيث تساهم في نمو ا لمتميزةغير السكنية ا صولاألب، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة لالحتفاظ 2019خالل نفس الفترة من 

على الرغم  2019لقد ساهم األداء القوي للمبيعات خالل شهر يوليو في الوصول بإجمالي مبيعات الشهور السبعة األولى من العام لمستويات عام . المستقبل

 من وباء كورونا

الذي ساهم وحده بنسبة  فيليتت المتعاقد عليها خالل الفترة، بدعم رئيسي من مشروع من اجمالي المبيعا %40ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة و

، حيث من المبيعات، بدعم من أحدث مشروعين للشركة بهذه المنطقة %60من اجمالي مبيعات الفترة، بينما ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة  29%

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة المشار إليها، بينما ساهم مشروع اليجريا  %43معًا بنسبة  The Estatesو VYEساهم مشروعي 

 . %10ريزيدانسيز بنسبة 

العام.  من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الشهور الستة األولى من %17مليون جنيه، وهو ما يمثل نسبة  320بلغت الغاءات المبيعات خالل الفترة 

سن خالل الربع األول من العام نتيجة وباء كورونا، ولكنها واصلت التح ةاستثنائي بصورةباإللغاءات المرتفعة  اسلبيً  لقد تأثرت نسبة االلغاءات خالل الفترة

 وواصلت تناقصها فيما بعد ذلك.  2020في يوليو  %10فيما بعد حيث وصلت إلى 

مليار  2.31، مقارنة بمتحصالت نقدية بلغت %13، مع نسبة تعثر في السداد بلغت جنيه مليار 1.85لفترة إلى وصل صافي المتحصالت النقدية خالل ا

 هذه النسبة تراجعت ، ولكنكورونا ألزمةي السداد خالل الفترة نتيجة . لقد ارتفعت نسبة التعثر ف2019من  خالل نفس الفترة %7بة تعثر بلغت جنيه ونس

 ابريل ومايو خاصة مع استقرار األوضاع واستئناف األنشطة االقتصادية المتنوعة.   يفي يونيو مقارنة بشهر

في مشروعات شرق القاهرة، وبالتحديد في كل من ايستاون ريزيدانسيز  %67وحدة على مدار النصف األول من العام، منها  256قامت سوديك بتسليم 

الستالم حيث ساهمت إجراءات الحظر المرتبطة بفيروس كورونا في تقليل زيارات العمالء  2019وحدة خالل نفس الفترة من  441مقارنة بـ ، وفيليت

لتتم خالل النصف الثاني من العام. في الوقت نفسه بلغ اجمالي النفقات االستثمارية  2020وحداتهم، كما تم جدولة عمليات التسليم المتوقعة للوحدات خالل 

 مليار جنيه.  1.58شاءات خالل الفترة لإلن

 

 



 Earnings Release 
2020الثاني الربع   

 2020 أغسطس 12القاهرة في  

 

 

3 | SODIC   Earnings Release  
 

يونيو  30 في يمن العام المالي الحالي والمنته الربع الثانيتُعلن نتائجها المالية الُمجّمعة خالل  (EGX OCDI.CA) شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك

2020 

  األداء المالي

 قائمة الدخل

  2020الربع الثاني من 

، وذلك بدعم من عمليات 2019 مليار جنيه خالل نفس الفترة من 1.08ـ مليون جنيه مقارنة ب 645إلى ل الربع الثاني من العام بلغت ايرادات النشاط خال

االنخفاض  من القيمة اإلجمالية لعمليات التسليم خالل هذا الربع. ويأتي هذا %61 ت بنسبةساهم والتي مشروع ايستاون ريزيدانسيز بشكل رئيسيالتسليم ب

شروعات في مهي  2020دات المخطط تسليمها في عام حيث أن غالبية الوح ،عمليات التسليم إلى النصف الثاني من العامعلى خلفية تأجيل  في اإليرادات

، كما ساهمت إجراءات الحظر المرتبطة بفيروس كورونا في عدم اقبال العمالء على اجراء زيارات من المقرر أن تكون جاهزة في النصف الثاني من العام

 استالم وحداتهم.

 %33بنسبة ربح  مجمل، ليسجل هامش 2020 مليون جنيه خالل الربع الثاني من 211الربح إلى  مجملفي الوقت نفسه، وصل 

 . %10مليون جنيه، بهامش أرباح تشغيلية وصل إلى  64من ناحية أخرى، وصلت أرباح التشغيل خالل الربع الثاني من العام إلى 

 مليون جنيه، وبهامش صافي ربح وصل إلى 40 مبلغخالل الربع الثاني من العام  المسيطرةغير  حقوق الملكيةوصافي الربح بعد خصم الضرائب  بلغكما 

6%  . 

  2020يونيو  30الشهور الست المنتهية في 

مليار جنيه تم تسجيلها خالل نفس الفترة من العام  2.02مليار جنيه مقارنة بـ 1.07ر الست األولى من العام المالي إلى وايرادات النشاط خالل الشه بلغت

القاهرة  قالماضي، حيث تأثرت إيرادات هذه الفترة سلبًا بانخفاض عمليات التسليم مقارنة بالعام الماضي التي كانت مدعومة بشكل أساسي بمشروعي شر

 الية لعمليات التسليم على التوالي.من القيمة اإلجم ٪19و  ٪49ايستاون ريزيدانسيز وفيليت، والتي بلغت مساهمتهما 

خالل نفس الفترة  %31ربح  مجململيون جنيه، وبهامش  630مقارنة بـ  %30ربح  مجململيون جنيه خالل هذه الفترة، بهامش  325الربح  مجمل بلغ

 من العام الماضي.   

خالل نفس الفترة  %16مليون جنيه وهامش أرباح تشغيل  325نة بـ ، مقار%9مليون جنيه، وبهامش أرباح تشغيل  100بلغت أرباح التشغيل خالل الفترة 

  .اإليرادات تراجعويرجع هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى من العام الماضي 

جنيه مليون  336، مقارنة بـ %6مليون جنيه بهامش صافي ربح  68خالل الفترة إلى  المسيطرةغير  حقوق الملكيةصافي الربح بعد خصم الضرائب و بلغ

تأثر صافي الربح بإرتفع سعر الضريبة الفعال على المستوى المجمع بسبب تحقق صافي و  خالل نفس الفترة من العام الماضي. %17 وهامش صافي ربح

 للمجموعةالتابعة الكيانات القانونية  ضخسارة لبع

  قائمة المركز المالي

 مليار جنيه مصري تتعلق بودائع الصيانة الخاصة بالعمالء.  1.21مليار جنيه مصري، منها  3.52بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 

 مليار جنيه. 2، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى0.38xالرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى  استمرت

مليار جنيه مصري أوراق قبض قصيرة  3.9، منها للشركة حة للتدفقات النقديةمليار جنيه، وهو ما يوفر رؤية واض 13هذا وقد بلغ رصيد أوراق القبض 

 األجل

مليار جنيه، ويمثل هذا الرصيد قيمة اإليرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم  18.6إلى  عمالء دفعات حجزكما وصل رصيد 

ً على مدار السنوات الثالث أو األربع القادمة، وهو ما يوفر رؤية واضحة إليرادات بيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذ ه االيرادات فعليا

 الشركة.   
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 ملخص قائمة الدخل الُمجمعة      

2020النصف األول  المبلغ بالمليون جنيه 2019النصف األول    

  2,016  1,075 إجمالي اإليرادات

 (1,386) (749) اإليراداتتكلفة 

  630                  325                   الربح مجمل 

 %31 %30 الربح مجملهامش  

  325                   100                    أرباح التشغيل 

 %16 %9 هامش أرباح التشغيل 

  466                   155 صافي الربح قبل الضرائب

 (128) (86)  الضرائب 

 (2) (1) المسيطرةغير  حقوق الملكية

  336                   68                   المسيطرةالملكية غير  بعد الضرائب وحقوقصافي الربح 

 %17 %6 هامش صافي الربح

 
 بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي الُمجمعة     

2020يونيو  المبلغ بالمليون جنيه 2019ديسمبر    

     األصول

  33,287  34,414 إجمالي األصول 

  13,645  15,263  مشروعات تحت التنفيذ 

  13,123  13,043 صافي أوراق القبض والعمالء قصيرة وطويلة األجل

   3,974  3,522 يعادلها األرصدة النقدية وما 

  
     الخصوم وحقوق الملكية

 1,874  2,009  األجلالتسهيالت االئتمانية والقروض طويلة  

  17,744  18,555 عمالء دفعات حجز 

 5,452  5,310  إجمالي حقوق الملكية 
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يونيو  30هيكل ملكية األسهم في 

2020 

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

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

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

 الحوكمة المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنشطة.
  

 بيانات استباقية 

سي على ييرجى العلم أن البيانات واألرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تُعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئ
التوقعات والتقديرات والمقترحات واآلراء والقناعات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإّن هذه البيانات تتضمن مخاطر 
معروفة وغير معروفة، وقدراً من عدم التأكد وعددا من العوامل األخرى، ولذلك ال يجب االعتماد على تلك البيانات 

مسبقة. إّن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافاً" أو "بيانات استباقية"، بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات 
 :وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خالل التعبيرات واأللفاظ الدالة على هذا النوع من البيانات االستباقية من قبيل

 "نعتقد"، وكذلك-"نواصل"-"ننوي"-"تقديرات"-"مشروع"-"ننتظر"-"نتوقع" "يجب أن"،-"نأمل في"-"نتطلع"-"ربما
الصيغ المنفية من تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازيها. أما النتائج أو األداء الفعلي 

تباقية". اف" أو "البيانات االسلشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك "األهد
إّن أداء شركة سوديك ُمعّرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل المتنوعة يمكنها أن 
تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج األعمال والبيانات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات االستباقية الواردة 

لوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات االقتصادية العالمية، المناخ في تلك ا
االقتصادي والسياسي في مصر، ظروف منطقة الشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية األعمال، وغيرها من 

 العوامل األخرى.
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Olayan Saudi Investment Company

Abanumay Family

Ripplewood Advisors L.L.C.

RIMCO
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 سوديك إدارة عالقات المستثمرين بشركة

 لمزيد من المعلومات برجاء اإلتصال ب:

 هبه مخلوف
hmakhlouf@sodic.com 
(+202) 3827 0300 
 

 الموقع اإللكتروني لعالقات المستثمرين

ir.sodic.com 

 عمر نشأت
onashaat@sodic.com 
(+202) 3827 0300 
 


