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.     

 جنيه  0.55وتعلن عن نيتها توزيع أرباح بمعدل  %32 قدرها مليار جنيه بزيادة 7.3سوديك تحقق مبيعات قياسية تصل إلى 

 للسهم مصري 

  2019أهم أرقام العام المالي 

  42جنيه، بنمو  مليون 5329إيرادات النشاط وصلت إلى%  
  27وبهامش إجمالي ربح  %20جنيه، بنمو  مليون 1466إجمالي الربح وصل إلى% 
  13وبهامش أرباح تشغيل  %109مليون جنيه، بنمو  702أرباح التشغيل سجلت%  
   13وبهامش صافي ربح  %60مليون جنيه، بنمو  719صافي الربح وصل إلى%  
  32مليار جنيه، بنمو  7.3اجمالي مبيعات قياسية وصل إلى%  
  2018في  %8من اجمالي المبيعات مقابل  %8.32الغاءات المبيعات وصلت إلى  
  2018وحدة تم تسليمها في 1079وحدة بمشروعاتنا في مواعيدها التعاقدية، مقابل  1176تم تسليم  
  مليار جنيه 4.6لى لتصل إ %7حققت المتحصالت النقدية نمواً بنسبة  

 

  2019أهم أرقام الربع الرابع من 

  9مليار جنيه، بنمو  1.9إيرادات النشاط وصلت إلى%  
  26وبهامش إجمالي ربح  %34مليون جنيه، بنمو  492إجمالي الربح وصل إلى% 
  مليون جنيه خالل نفس الفترة من  196، مقابل خسائر وصلت إلى %10وبهامش أرباح تشغيل  مليون جنيه 191أرباح التشغيل سجلت

 العام الماضي 
   مليون جنيه خالل نفس الفترة من  163مقابل خسائر وصلت إلى ، %11وبهامش صافي ربح  مليون جنيه 215صافي الربح وصل إلى

 العام الماضي
  مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام  1.4، مقابل %171بزيادة نسبتها مليار جنيه  3.8اجمالي المبيعات خالل الربع الرابع وصل إلى

  الماضي
  خالل نفس الفترة من العام الماضي %5.9من اجمالي المبيعات مقابل  %4.2الغاءات المبيعات وصلت إلى 
  الفترة من العام الماضيوحدة تم تسليمها خالل نفس  432وحدة بمشروعاتنا في مواعيدها التعاقدية، مقابل  424تم تسليم  
  مليار جنيه 1.2لتصل إلى  %9حققت المتحصالت النقدية نمواً بنسبة  
 

 
 2020خطط الشركة لعام 

. ويتضمن ذلك مبيعات مشروع مالذ، مع استبعاد مبيعات الوحدات %15مليار جنيه بنسبة نمو  8.4تحقيق اجمالي مبيعات يصل إلى  سوديكتستهدف 

لمبيعات اغير السكنية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة لالحتفاظ باألصول غير السكنية للمساهمة في تحقيق إيرادات متكررة في المستقبل. وتمثل 

 ل العام. في مبيعات الوحدات السكنية خال %38زيادة بنسبة  2019المستهدفة خالل 

 مليار جنيه.  3.7مليار جنيه بينما تصل التكاليف االنشائية إلى  5وحدة بقيمة اجمالية تصل إلى  1150وتتوقع الشركة تسليم 

 



 Earnings Release 
 2019الربع الرابع من 

 2020فبراير  26القاهرة، جمهورية مصر العربية في 

 

 

2 | SODIC   Earnings Release  
 

 2019ديسمبر  31 فيالل العام المالي المنتهي المالية الُمجّمعة خ تُعلن نتائجها (EGX OCDI.CA) شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهم التطورات على مستوى الشركة 

 اقتراح توزيع األرباح 

زيادة نسبة ، ببعد موافقة الجمعية العامة العادية للشركةللسهم الواحد مصري جنيه  0.55لقد اقترح مجلس إدارة سوديك توزيع أرباح على المساهمين بواقع 

 دوريةبصفة توزيع أرباح ب مدى التزام الشركة عن شهادة تلك توزيعات األرباح  وتعتبر. 2018العام المالي  عنمقارنة باألرباح الموزعة  %10قدرها 

 القوية النقديةات التدفقباإلضافة إلى المرتفعة التي تتمتع بها قائمة المركز المالي لسوديك، واألداء المالي المتميز النقدية على حملة األسهم بدعم من السيولة 

  للشركة. 

 إطالق مشروعات جديدة 

سنوات في المشروعات تحت  10لمدة مستقبلية مبيعات  يضيفمما زايد الجديدة، مدينة في  أطلقت سوديك مشروعين جديدين ،2019خالل العام المالي 

 .والتي تمثل أقوى أسواق سوديك ،في منطقة غرب القاهرة التطوير

 

بعد شهرين من التوقيع على عقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتغيير أغراض و 2019تم إطالقه في سبتمبر : The Estates مشروع

 فدان.  150 تهامساح )إحدي شركات سوديك( والتي تبلغاليسر المملوكة لشركة رض األاستخدام قطعة 

زايد الجديدة التي مدينة في  رحهاتم طالتي سوديك مشروعات وأولى  أحدث مشروعات سوديك في تلك المنطقة،  The Estatesويُعد مشروع 

مليار  7.7أكثر من مبيعات متر مربع ومن المتوقع أن يحقق  630000المشروع على مساحة هذا يمتد وتمثل االمتداد الطبيعي لحي الشيخ زايد. 

بمشروعات اقد عليها من المبيعات المتع %12بأكثر من  The Estates. هذا وقد ساهم مشروع %60تتخطى  ربح  هوامش اجماليبجنيه، 

 .  2019خالل المختلفة لشركة ا

زايد الجديدة، وهي قطعة مدينة فدان في  500هو أول مشروع ضمن ثالث أحياء تضمها قطعة األرض التي تمتد على مساحة : VYEمشروع 

. 2019 عام العمرانية الجديدة في الربع األول مناألرض التي استحوذت عليها الشركة من خالل اتفاقية الشراكة التي وقعتها مع هيئة المجتمعات 

المبيعات المتعاقد  من %17لتلبية الطلب القوي في تلك المنطقة، حيث ساهم هذا المشروع بنسبة  2019في ديسمبر  VYEتم إطالق مشروع وقد 

    سنوات. 10مليار جنيه على مدار  43من المتوقع أن يحقق مبيعات تتجاوز الذي عليها للشركة، و

أول شقق سكنية كاملة التشطيب يتم اطالقها في سوديك وست منذ إطالق حيث يقدم وفي غرب القاهرة أيضاً أطلقت سوديك مشروع اليجريا ريزيدانسيز، 

من المبيعات المتعاقد عليها للشركة  %11وقد ساهم المشروع بنسبة  2019اليجريا ريزيدانسيز في مارس مشروع تم إطالق وقد مشروع فورتي وست. 

 .2019خالل 

مشروع وهو شقق سكنية تقام داخل سوديك ايست، مباني ل، وهو عبارة عن Azailyaوفي منطقة شرق القاهرة، أطلقت سوديك المرحلة األولى من مشروع 

مليار  55من المتوقع أن يحقق هذا المشروع مبيعات تتجاوز حيث فدان في شرق القاهرة.  655 ةعلى مساح والذي يتم تنميتهت سوديك متعدد االستخداما

  سنوات.     10جنيه على مدار 

ج عقاري كافة األسواق العقارية الرئيسية، خاصة مع تقديمها لمنت علىالكبير الذي تتمتع به محفظة أراضي سوديك توزيع مبيعاتها المستقبلية  التنوع ويتيح

مخاطر التركيز على منطقة أو سوق واحد، بما يتيح للشركة ككل أن تكون أكثر مرونة تالفي مع االحتياجات السوقية المختلفة في تلك المناطق،  يلبيمتميز 

 .   نهبعيفي التعامل مع التقلبات السوقية التي قد يشهدها أي سوق 

، والذي يقدم تجربة رياضية تُعد األولى من Club Sقطاعها الرياضي الجديد السكنية التي تم إطالقها مؤخراً، أطلقت سوديك  ت سوديكوباإلضافة لمشروعا

في الربع الثالث من  بسوديك ويست اليجريامشروع في  Club S  تم افتتاحوقد  نوعها من أجل الترويج ألسلوب الحياة الصحي لقاطني مشروعات سوديك.

يأتي هذا النادي ضمن سلسلة من األندية األخرى التي ستطلقها سوديك خالل و ،ساكن في كل من اليجريا وسوديك وست 15000لخدمة أكثر من  2019

 الفترة القادمة. 
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 النتائج المالية 

 قائمة الدخل

 بالكامل 2019عام 

مليون جنيه خالل العام  3726مبلغ مليون جنيه مقارنة بـ  5329 2019ايرادات النشاط خالل العام المالي  بلغت

بدعم من عمليات التسليم التي تمت في مشروعي فيليت وايستاون بشكل  %42الماضي، بنسبة نمو وصلت إلى 

 من القيمة اإلجمالية لعمليات التسليم خالل العام على التوالي.  %21و %44رئيسي، حيث ساهم المشروعان بنسبة 

 %27، وبهامش اجمالي الربح وصل إلى %20مليون جنيه بزيادة 1466في الوقت نفسه، وصل اجمالي الربح إلى 

في العام الماضي، حيث كانت عمليات تسليم المراحل األولى من مشروع فيليت هي السبب الرئيسي  %33مقابل 

من القيمة االجمالية لعمليات  %44ة نسبفيليت مشروع في تراجع الهوامش االجمالية، حيث مثلت عمليات تسليم 

 طوال العام.  التي تمت التسليم 

مليون جنيه، وبهامش  702ووصلت إلى  %109من ناحية أخرى، حققت أرباح التشغيل على مدار العام نمواً بنسبة 

 2018في  %9مقابل  %13أرباح تشغيلية وصل إلى 

، وبهامش صافي ربح 2019مليون جنيه في  719ليصل إلى  %60حقق صافي ربح حملة األسهم نمواً بنسبة 

 جنيه.  2.06، كما بلغ نصيب السهم 13%

 

  2019الربع الرابع من 

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  %9مليون جنيه بزيادة  1924وصلت ايرادات النشاط خالل الربع إلى 

مليون جنيه،  492مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ووصل إلى  %34حقق اجمالي الربح زيادة بنسبة كما 

 . %26وبهامش اجمالي الربح وصل إلى 

مليون جنيه خالل نفس  196مليون جنيه، مقابل خسائر تشغيل وصلت إلى  191بلغت أرباح التشغيل خالل الفترة 

 بالتسوية الخاصة بمشروع سوديك وست.    2018ر الربع األخير من الفترة من العام الماضي، حيث تأث

، مقابل %11 قدره مليون جنيه، وبهامش صافي ربح 215 مبلغ 2019 عام صافي ربح الربع األخير من بلغ

 مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام الماضي متأثراً بتسوية مشروع سوديك وست.  163 بمبلغصافي خسارة 
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 النتائج المالية: قائمة المركز المالي 

 مليار جنيه مصري  4حافظت سوديك على سيولتها القوية، حيث بلغ الرصيد النقدي وما يعادله إلى 

 مليار جنيه.  1.9استخدامات الديون  وبلغت 0.34xبينما بقيت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى 

وخالل العام وقعت سوديك على عدد من التسهيالت االئتمانية الجديدة، بما في ذلك تسهيل ائتماني بقيمة مليار جنيه 

يأتي وفي شرق القاهرة.  الهاممشروع سوديك التجاري والذي يعد ، EDNCلتوفير تمويل جزئي إلنشاءات مشروع 

ً مع استراتيجية الشركة في زيادة محفظة االرتفاع في معدل استخدام رصيد التسهيالت المصرفية المت احة تماشيا

 .االستثمارات في األصول العقارية المتميزة التي تساهم في تحقيق اإليرادات المتكررة في المستقبل

ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية خالل م %12مليار جنيه بزيادة  13.1هذا وقد بلغ رصيد أوراق القبض 

 %6ل معدل التعثر في السداد إلىالمستقبل، بينما وص

مليار جنيه، ويمثل هذا الرصيد قيمة اإليرادات  17.7في الوقت نفسه، وصل رصيد الدفعات المقدمة من العمالء إلى 

غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذه 

 .االيرادات فعلياً على مدار السنوات الثالث أو األربع القادمة، وهو ما يوفر رؤية واضحة إليرادات الشركة
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  األداء التشغيلي

 بالكامل 2019عام 

. وتأتي هذه الزيادة بدعم من األداء القوي لمشروعات 2018مليار جنيه خال  5.5مليار جنيه مقابل  7.3ليسجل  %32قفز اجمالي مبيعات العام بنسبة 

، 2019من اجمالي المبيعات في عام  %59ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة  حيثسوديك في أسواقها الرئيسية في كل من شرق وغرب القاهرة. 

من اجمالي  %17، بينما بلغ حجم المبيعات التجارية هما أكثر مشروعين داعمين للنمو على مدار العام The Estatesو VYEحيث كان مشروعي 

 مليار جنيه.  1.2 بقيمةالمبيعات هذا العام، 

  

. ونظراً للتأخر في إطالق المرحلة الجديدة من 2018خالل  %8، مقارنة بـ 2019من اجمالي مبيعات الشركة خالل  %8.32سجلت الغاءات المبيعات 

ثر على أ مشروع مالذ في الساحل الشمالي نتيجة تأخر الحصول على التصاريح المطلوبة، فقد كان هذا المشروع صاحب أكبر نسبة الغاءات للمبيعات مما

، ولكن مع استبعاد تأثير 2019خالل  %22 بنسبة في الغاءات المبيعاتاجمالي معدل الغاءات المبيعات خالل العام، حيث بلغت مساهمة هذا المشروع وحده 

 ، وهو ما يتماشى مع المعدالت المسجلة خالل األعوام الماضية.%6.5الغاءات مالذ، نجد أن معدل الغاءات المبيعات يصل إلى 

 .%6مع نسبة تعثر في السداد وصلت إلى ، 2019مليار جنيه خالل  4.6ليصل رصيدها إلى  %7ارتفع صافي المتحصالت النقدية بنسبة 

وحدة في مشروعات شرق القاهرة  703 عدد تم تسليمكما . 2018خالل وحدة  1079وحدة خالل العام، مقارنة بـ  1176قامت سوديك بتسليم هذا وقد 

  في غرب القاهرة والساحل الشمالي على التوالي.وحدة  79و 394تسليم باإلضافة إلي 

 

  2019الربع األخير من 

مليار جنيه خالل  1.4بـ مقارنة  %171مليار جنيه بزيادة  3.8وصل إلى  2019خالل الربع األخير من  ةحققت سوديك اجمالي مبيعات متعاقد عليها قياسي

و االستثنائي، حيث ساهم المشروعان في تحقيق هذا النم The Estatesو VYEمشروعي  ساهم األداء القوي إلطالق حيثنفس الفترة من العام الماضي. 

 من مبيعات هذا الربع.  %54معاً بنسبة 

 من اجمالي مبيعات هذا الربع.   %4.2مليون جنيه، وهو ما يمثل  165إلى  2019وصلت الغاءات المبيعات خالل الربع األخير من 

 مليار جنيه خالل الربع.  1.2ليصل رصيدها إلى  %9ارتفع صافي المتحصالت النقدية بنسبة و

   خالل نفس الفترة من العام الماضي. 432، مقارنة بـ الربع وحدة خالل  424قامت سوديك بتسليم وقد 
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 ملخص قائمة الدخل المجمعة 
 

 2019 2018 المبلغ بالمليون جنيه 

  5,329  3,726 اإليراداتإجمالي 

 (3,864) (2,500) تكلفة البضاعة الُمباعة

 إجمالي الربح

                  1,226 

                 
1,466  

 %27 %33 هامش إجمالي الربح

 702                   336                   أرباح التشغيل

 %13 %9 هامش أرباح التشغيل

  930                   738 الضرائبصافي الربح قبل 

 (209) (287)  الضرائب 

 (2) (2) حقوق األقلية

  719                   449                   صافي الربح  بعد الضرائب وحقوق األقلية

 %13 %12 هامش صافي الربح

 
 عض بنود قائمة المركز المالي الُمجمعةب

 Dec-18 Dec-19 المبلغ بالمليون جنيه 

     األصول

  33,287  26,986 إجمالي األصول

  13,645  8,820 مشروعات تحت التنفيذ

 13,123  11,722 صافي أوراق القبض قصيرة وطويلة األجل

  3,974  4,165 األرصدة النقدية وما يعادلها

  
     الخصوم وحقوق الملكية

 1,874  1,520 التسهيالت االئتمانية والقروض طويلة األجل

 17.744  17.139 دفعات مقدمة من العمالء

 5,452  4,907 إجمالي حقوق الملكية
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  31/12/2019هيكل ملكية األسهم في
 نبذة عن سوديك 

استناداً لتاريخها الممتد على مدار عقدين من الزمن في قطاع التطوير العقاري في مصر، تُعد سوديك من أبرز 
المطورين العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على 

المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب جوائز متعددة في 
(. وتُعد OCDI.CAاإلدارية. يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز )

ل معايير ة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضالشركة من الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورص
 الحوكمة المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنشطة.

  
 بيانات استباقية 

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

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

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

المنفية من تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازيها. أما النتائج أو األداء وكذلك الصيغ 
الفعلي لشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك "األهداف" أو "البيانات 

طر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل المتنوعة االستباقية". إّن أداء شركة سوديك ُمعّرض لعدد من المخا
يمكنها أن تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج األعمال والبيانات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات 

هات جاالستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التو
االقتصادية العالمية، المناخ االقتصادي والسياسي في مصر، ظروف منطقة الشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية 

 األعمال، وغيرها من العوامل األخرى.
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