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 تسجل  من العام األولى عشرةالشهور ال مبيعاتإجمالي : 2020من  الشهور التسعة األولىسوديك تعلن نتائجها المالية خالل 
  تأثير فيروس كورونا المستجد تراجعمع  ما يتوافق مع المستهدف خالل السنةوحدة ب 786، تسليم %21مليار جنيه بزيادة  5

 

 2020من  الثالثالربع  نتائجأهم 

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %50مليار جنيه بزيادة  2.08إيرادات النشاط وصلت إلى 
  37الفترة من العام الماضي، وبهامش مجمل ربح مقارنة بنفس  %125مليون جنيه بزيادة  772مجمل الربح وصل إلى% 
  28وبهامش أرباح تشغيل  %211مليون جنيه بزيادة  581أرباح التشغيل سجلت%  
  مقارنة بنفس الفترة من العام  %179مليون جنيه بزيادة  468وصل إلى المسيطرة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير

  %23الماضي، وبهامش صافي ربح 
  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  %174مليار جنيه بزيادة  2.21اجمالي المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى  
  من اجمالي المبيعات %22الغاءات المبيعات وصلت إلى 
  وحدة تم تسليمها في الربع الثالث من العام الماضي 311مقابل  وحدة بمشروعاتنا 530تم تسليم 
  جنيه مليار 1.25وصلت صافي المتحصالت النقدية إلى  

 

 2020 سبتمبر 30األولى من العام والمنتهية في  التسعةالشهور  نتائجأهم 

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %7بتراجع  مليار جنيه 3.15إيرادات النشاط وصلت إلى 
  35مجمل ربح  وبهامش مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، %13بزيادة  جنيه مليار 1.1مجمل الربح وصل إلى% 
  22مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وبهامش أرباح تشغيل  %33بزيادة  مليون جنيه 681أرباح التشغيل سجلت%  
  مقارنة بنفس الفترة من العام  %6بزيادة  مليون جنيه 536وصل إلى المسيطرة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير

  %17وبهامش صافي ربح  الماضي،
  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %23بزيادة  مليار جنيه 4.1اجمالي المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى  
  من اجمالي المبيعات %20الغاءات المبيعات وصلت إلى 
  وحدة تم تسليمها خالل نفس الفترة من العام الماضي 752مقابل  وحدة في مواعيدها التعاقدية بمشروعاتنا 786تم تسليم 
  مليار جنيه 3.1وصلت صافي المتحصالت النقدية إلى  

 مشروعات الشركة 

  2.57ائتماني متوسط األجل بقيمة  عقد تسهيلعلى  2020وقعت شركة سوريل لالستثمار العقاري المملوكة بالكامل لشركة سوديك، في سبتمبر 
لتمويل مشروع  يمليار جنيه مع البنك العربي األفريقي الدولي وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المطورين العقاريين. سيتم توجيه التسهيل االئتمان

على األداء المالي  شهادة فعليةهذا بمثابة عد ي   و الرياضي.فيليت في القاهرة الجديدة، بما في ذلك األعمال االنشائية والتشطيبات الخاصة بنادي فيليت 
 . المالي هامركزقدية والسيولة المرتفعة لقائمة المتميز للشركة وقوة تدفقاتها الن

  ة للشركة للعام الماليليشمل القوائم  2020تخطط الشركة للتطبيق المبكر لتعديالت معايير المحاسبة المصرية بحيث يتم تطبيقها في الربع األخير من
من المعايير الدولية إلعداد  16و 15و 9 المعاييروالتي يقابلها  49و 48و 47رقم معايير المحاسبة المصرية . تستعد الشركة لتطبيق الحالي المالي

  IFRSالتقارير المالية 
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 األداء التشغيلي 

  2020الربع الثالث من 

مقارنة  %174وحدة تم بيعها بزيادة نسبتها  393حصيلة  مليار جنيه، وهو 2.21إلى وصل اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الربع الثالث من العام 

مليون جنيه. تجدر اإلشارة أن مبيعات الوحدات السكنية حققت  808بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى 

 نفس الفترة من العام الماضي. مقارنة ب %264مليار جنيه بزيادة نسبتها  2.13

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها في هذا  %22مليون جنيه، وهو ما يمثل  479من ناحية أخرى، بلغت الغاءات المبيعات خالل الربع الثالث من العام 

استبعاد أثر تلك الصفقة، نسبة الغاءات المبيعات ستصل إلى  في حال. مليون جنيه 270بلغت قيمتها صفقة مجمعة  لغاءبا الربع. وقد تأثرت االلغاءات سلبًا

 فقط من اجمالي المبيعات في الربع الثالث من العام.    9%

 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي.  1.1مليار جنيه خالل الربع الثالث من العام، مقارنة بـ  1.25وصل صافي المتحصالت النقدية إلى  

وحدة في مشروعات غرب  162وحدة في مشروعات شرق القاهرة و 335، منهم 2020وحدة خالل الربع الثالث من  530بتسليم حوالي  قامت سوديك

في  One16تسليمها خالل الربع الثالث من العام الماضي. شهد الربع الثالث من هذا العام تسليم أولى وحدات مشروع تم وحدة  311مقارنة بـ القاهرة، 

 وحدة خالل هذا الربع.  21سوديك وست، حيث تم تسليم 

   . 2019مليون جنيه خالل الربع الثالث من  680مليون جنيه، مقارنة بـ  828هذا وقد بلغت النفقات االستثمارية لإلنشاءات خالل الفترة  

  2020سبتمبر  30الشهور التسعة األولى من العام والمنتهية في 

 3.34مقارنة بـ  ،%23مليار جنيه بزيادة  4.1اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى وحدة خالل الفترة، وهو ما ساهم في وصول  776قامت سوديك ببيع 

مقارنة بنفس الفترة  %62مليار جنيه، بزيادة  3.96لوحدات السكنية لالي المبيعات المتعاقد عليها مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي. بلغ اجم

 تاستمر األداء القوي للمبيعات مع دخولنا الربع الرابع ، حيث سجلمليار جنيه.  2.45من العام الماضي والتي وصلت فيها مبيعات الوحدات السكنية إلى 

 مليارات جنيه مصري. 5أشهر إلى أكثر من  10الي المبيعات المتعاقد عليها خالل صل إجملت، 2020مليون جنيه مصري خالل شهر أكتوبر  933حوالي 

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة، بدعم رئيسي من الجيل الجديد من مشروعات الشركة  %60ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة 

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة  %10بنسبة الذي ساهم  The Estatesمشروع ، و%37الذي ساهم بنسبة  VYEوالمتمثل في مشروع 

وسوديك  %24حيث ساهم مشروع فيليت بنسبة من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها للفترة،  %39المشار إليها، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة 

  . %10ايست بنسبة 

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  %20مليون جنيه خالل الشهور التسعة األولى من العام، وهو ما يمثل نسبة  799بلغت الغاءات المبيعات خالل الفترة 

ي مصر، لعام نتيجة وباء كورونا فخالل الشهور التسعة األولى من العام. لقد تأثرت االلغاءات خالل الفترة سلبيًا باإللغاءات المرتفعة خالل الربع األول من ا

. ولكن مع استبعاد أثر تلك الصفقة، تصل نسبة الغاءات المبيعات خالل الشهور التسعة األولى من العام إلى مجمعةوفي سبتمبر نتيجة الغاء صفقة مبيعات 

من اجمالي المبيعات المتعاقد  %7جعها، حيث وصلت إلى واصلت نسبة الغاءات المبيعات تراكما من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة.  13%

 . 2020عليها في أكتوبر

مليار جنيه  3.4، مقارنة بمتحصالت نقدية بلغت %9مليار جنيه، مع نسبة تعثر في السداد بلغت  3.1وصل صافي المتحصالت النقدية خالل الفترة إلى 

فعت نسبة التعثر في السداد خالل النصف األول من العام نتيجة ألزمة كورونا، ولكن هذه النسبة . لقد ارت2019خالل نفس الفترة من  %7ونسبة تعثر بلغت 

 تراجعت خاصة مع استقرار األوضاع واستئناف األنشطة االقتصادية المتنوعة.  

لقاهرة، وبالتحديد في كل من ايستاون وحدة في مشروعات شرق ا 507وحدة على مدار الشهور التسعة األولى من العام، منها  786قامت سوديك بتسليم 

 .  2019وحدة خالل نفس الفترة من  752ريزيدانسيز وفيليت، مقارنة بـ 

 .  2019مليار جنيه خالل نفس الفترة من  2.1مليار جنيه مقارنة بـ  2.4في الوقت نفسه بلغ اجمالي النفقات االستثمارية لإلنشاءات خالل الفترة 
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  األداء المالي

  قائمة الدخل

  2020من  الثالثالربع 

 مليار1.39 يراداتاإل فيها بلغتوالتي  2019بنفس الفترة من مقارنة  %50بزيادة جنيه مليار  2.08بلغت ايرادات النشاط خالل الربع الثالث من العام 

من القيمة  %25و %39بنسبة  ذان ساهمالوالبشكل رئيسي،  وفيليت ايستاون ريزيدانسيز شرق القاهرة يمشروعب وذلك بدعم من عمليات التسليم. جنيه

   .%27نسبة ، بينما ساهمت مشروعات غرب القاهرة بعلى التوالي اإلجمالية لعمليات التسليم خالل هذا الربع

، 2020 مليون جنيه خالل الربع الثالث من 772 ليصل إلى فترة خالل العام الماضيمقارنة بنفس ال %125في الوقت نفسه، ارتفع مجمل الربح بنسبة 

ث حيمشروع فيليت، ربح  هامشزيادة إلى ويرجع هذا التحسن خالل نفس الفترة في العام الماضي.  %25 مقارنة بـ ،%37ليسجل هامش مجمل ربح بنسبة 

تحسن ، هذا باإلضافة إلى 2019خالل الربع الثالث من  %18بـ  مقارنة ،خالل هذا الربع ٪29نقطة أساس ليصل الى  1,100بمعدل  الربح هامشتحسن 

 .من إيرادات هذا الربع %39 في تحقيق المشروع ساهم، و%42بلغت هوامش ربح مشروع ايستاون ريزيدانسيز حيث  عمليات التسليممزيج 

مليون جنيه، بهامش أرباح تشغيلية  581إلى لتصل  2019مقارنة بالربع الثالث من  %211هذا الربع بنسبة  أرباح التشغيل خاللارتفعت من ناحية أخرى، 

 .2019خالل الربع الثالث من  %13 مقارنة بـ %28وصل إلى 

مليون جنيه،  468صل إلى يل 2019مقارنة بالربع الثالث من  %179بنسبة صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة  ارتفعكما 

 .  %23وبهامش صافي ربح وصل إلى 

  2020سبتمبر  30الشهور التسعة المنتهية في 

خالل نفس الفترة من العام من إيرادات النشاط المسجلة  %7ـمليار جنيه، أقل ب 3.15األولى من العام المالي  التسعةبلغت ايرادات النشاط خالل الشهور 

بلغت  ، والتيفي شرق القاهرة ايستاون ريزيدانسيز وفيليترئيسي من مشروعي  بشكلعمليات التسليم و كانت .  مليار جنيه 3.41والتي بلغت  الماضي

 .%28نسبة بفي مجموعها لعمليات التسليم على التوالي، بينما ساهمت مشروعات غرب القاهرة  من القيمة المالية ٪23و ٪42مساهمتهما 

نقطة  600كما ارتفع مجمل هامش الربح بواقع ، %35بمجمل هامش ربح ومليار جنيه خالل هذه الفترة،  1.1ليصل إلى  %13بنسبة  مجمل الربح ارتفع

شركة مشروع فيليت، حيث واصلت الربح  هامشالملحوظ في تحسن الو عمليات التسليمل افضل بدعم من مزيج أساس مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

 متقدمة من المشروع.تسليم مراحل 

مليون جنيه، وبهامش أرباح  681س الفترة من العام الماضي لتصل إلى مقارنة بنف للشهور التسعة األولى من العام %33ارتفعت أرباح التشغيل بنسبة 

زيادة اإليرادات األخرى ومجمل الربح ارتفاع ذلك على خلفية من العام الماضي، ومقارنة بنفس الفترة نقطة أساس  700سجل تحسن بواقع ، لت%22تشغيل 

  عمليات اإللغاءارتفاع  مع اإللغاءنتيجة لزيادة رسوم 

ليون م 536مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ليصل إلى  %6ارتفع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة خالل الفترة بنسبة 

 نلكو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، يةالتشغيلالعمليات  نقطة أساس وذلك نتيجة زيادة ربحية 200ليرتفع بمعدل  %17جنيه بهامش صافي ربح 

ها خالل ل المصري بسبب االنخفاض الحاد في أسعار الفائدة بعد خفض البنك المركزي %64سلبًا بانخفاض صافي دخل التمويل بنسبة  صافي الربح تأثر

 العام.
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 األداء المالي

  قائمة المركز المالي

  .عمالءمليار جنيه خاصة بودائع الصيانة لل 1.2مليار جنيه مصري، منها  3.67بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 

 .مليار جنيه 2.2 إلى ، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة0.4xاستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 

مليار جنيه مصري أوراق قبض قصيرة  3.9مليار جنيه، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة، منها  13.63هذا وقد بلغ رصيد أوراق القبض 

 األجل

من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم  مليار جنيه، ويمثل هذا الرصيد قيمة اإليرادات غير المحققة 18.2كما وصل رصيد عمالء دفعات حجز إلى 

 ات الشركةضحة إليرادبيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذه االيرادات فعلياً على مدار السنوات الثالث أو األربع القادمة، وهو ما يوفر رؤية وا
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 ملخص قائمة الدخل الُمجمعة      

 المبلغ بالمليون جنيه
التسعة األولى الشهور 

 2020من  
الشهور التسعة 

 2019األولى من 

 3,406 3,151 إجمالي اإليرادات

 (2,432) (2,054) تكلفة اإليرادات

097,1 مجمل الربح                    974  

%35 هامش مجمل الربح    29%  

  512                   681                   أرباح التشغيل  

%22 أرباح التشغيلهامش    15%  

  698                   748 صافي الربح قبل الضرائب 

 (192) (210) الضرائب 

 (2) (2) حقوق الملكية غير المسيطرة 

  504                   536                   صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة 

 %15 %17 هامش صافي الربح 

 
 بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي الُمجمعة     

 2019ديسمبر  2020سبتمبر  المبلغ بالمليون جنيه

     األصول

 33,287 35,059 إجمالي األصول

  13,645 15,254 مشروعات تحت التنفيذ 

  13,123 13,632 صافي أوراق القبض والعمالء قصيرة وطويلة األجل 

  3,974 3,669  النقدية وما يعادلهااألرصدة 

   

     الخصوم وحقوق الملكية

 1,874 2,189 التسهيالت االئتمانية والقروض طويلة األجل

 17,744 18,210 عمالء دفعات حجز 

 5,452 5,778 إجمالي حقوق الملكية
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سبتمبر  30 في يوالمنتهمن العام المالي الحالي  الربع الثالثتُعلن نتائجها المالية الُمجّمعة خالل  (EGX OCDI.CA) شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك

2020 
 

 

 

 سبتمبر 30هيكل ملكية األسهم في 

2020 

  نبذة عن سوديك

ن مصر، تُعد سوديك من أبرز المطورياستناداً لتاريخها الممتد على مدار عقدين من الزمن في قطاع التطوير العقاري في 

العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة 

  .في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب اإلدارية

وتُعد الشركة من  .(OCDI.CA) للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز يقع المقر الرئيسي

الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضل معايير الحوكمة 

  .المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنشطة

  بيانات استباقية

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

ن العوامل األخرى، ولذلك ال يجب االعتماد على تلك البيانات معروفة وغير معروفة، وقدراً من عدم التأكد وعددا م
، وهو "نات استباقيةبيا"أو " أهدافاً "إّن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل . بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة

-"ربما :البيانات االستباقية من قبيلما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خالل التعبيرات واأللفاظ الدالة على هذا النوع من 
يغ ، وكذلك الص"نعتقد"-"نواصل"-"ننوي"-"تقديرات"-"مشروع"-"ننتظر"-"نتوقع"، "يجب أن"-"نأمل في"-"نتطلع"

ة سوديك أما النتائج أو األداء الفعلي لشرك. المنفية من تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازيها
ّن أداء شركة إ". البيانات االستباقية"أو " األهداف"ما يختلف بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك فرب

سوديك ُمعّرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل المتنوعة يمكنها أن تتسبب في تغييرات 
 ية بخالف ما تم استعراضه في البيانات االستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيثجوهرية في نتائج األعمال والبيانات الفعل

ي التوجهات االقتصادية العالمية، المناخ االقتصادي والسياس: تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل
 .من العوامل األخرى في مصر، ظروف منطقة الشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية األعمال، وغيرها
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