
                                                                                                

 
 
 

 

  4102ُتعلن نتائجها المالية لعام سوديك 

 

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

ديسمبر  13خالل العام المالي المنتهي في  نتائجها المالية الُمجّمعةكتوبر للتنمية واالستثمار( أعلنت شركة سوديك )السادس من أ -5105مارس  5

 وجاءت النتائج الُمجّمعة كالتالي:. 4132

 : 5102ديسمبر  10النتائج الُمجّمعة للعام المالي الُمنتهي في 

 

 مليون جنيه  3111: إجمالي إيرادات النشاط 

 13 :هامش الربح نسبة%  

  مليون جنيه  332: صافي الربح 

 : 5102ديسمبر  10في  الُمجمعة قائمة المركز الماليمن أرقام 

 جنيه مليار  2.4: أوراق قبض 

  :جنيه   مليار 4.3الرصيد النقدي 

   

 

 مؤشرات مالية قوية ومعدالت ربحية عالية 

وتم  4133 عام ها فيأغلبتي تم تحقيق تمثلت تلك اإليرادات في المبيعات القد ، و 4132عام خالل  مليون جنيه 3111 شاطبلغ إجمالي ايرادات الن

مشروعات مختلفة، مع تسليم وحدات المرحلة الثانية من مشروع ويستاون ريزيدانسيز قبل مواعيد  4. وقد تمت عمليات التسليم في 4132خالل  هاتسليم

 التسليم المتعاقد عليها.    

. هذا وقد بلغ صافي %13إلى  11من  تتراوح، وهو ما يمثل عودة هذا المؤشر لمستوياته السابقة التي %13هامش الربح  ت نسبةبلغ ،من ناحية أخرى

   مليون جنيه.     332، حيث بلغ صافي أرباح الشركة %33العام الماضي  نهاية يفسوديك  حققتههامش الربح الذي 

 ستثنائية إنقدية سيولة 

، حيث 4131أضعاف الرصيد النقدي المسجل في مليار جنيه، بما يمثل أربعة  4.3فقد بلغ الرصيد النقدي للشركة السيولة النقدية، أما فيما يتعلق بموقف 

. 4132ي أكتوبر ليار جنيه فم بقيمةزيادة رأس مال الشركة  الى متحصالت كفاءة التحصيل باإلضافةي برصيد نقدي استثنائي بفضل انتهى العام المال

ق عليه، وهو ما يعكس اقبال العمالء على السداد النقدي، مقارنة بالعام الساب %34بنسبة مليار جنيه  4ية التي بلغت صافي المتحصالت النقدقد زاد و

 .  للمرة األولى فى تاريخ الشركة فقط %2ووصول معدل التعثر في السداد إلى 

مليار جنيه  4.4من إجمالي ، 4132ديسمبر  13ميار جنيه في نهاية العام المالي المنتهي في  3.3وصل رصيد مديونية الشركة إلى  ى،من ناحية أخر

 مسار النمو الذيل داعما   0.38xفقد بلغ   حقوق الملكية أما معدل الديون إلى ،مقارنة بالعام السابق عليه 1.9x، بمعدل زيادة لشركةل متاحةديون رصيد 

مليون جنيه في نهاية العام  488الشركة. من ناحية أخرى، سجلت الشركة معدالت سيولة نقدية إيجابية، حيث بلغ صافي الرصيد النقدي  يهتسير عل

 . 4132المالي 

 .  4131في  %9مقارنة بنسبة  %2عثر إلى مليار جنيه، كما انخفض معدل الت 2.4لتصل إلى  %13زادت حسابات المدينين بنسبة  ،وأخيرا  

 بيعات غير مسبوقة م



                                                                                                

 
 

، حيث تم بيع 4131مقارنة بعام  %42بزيادة نسبتها ، 5102خالل  مليارات جنيه 1مبيعات متعاقد عليها بلغت  صافى من تحقيقأيضا  تمكنت سوديك 

 %41التعاقد على بيع مليار جنيه تم  4.8وحدات جديدة في السوق العقاري المصري بقيمة  طرحتمكنت سوديك من ، و 4132عام وحدة خالل  3418

ما يعكس الطلب الكبير على مشروعات الشركة والنظرة المتفائلة للمستهلكين ب ،فقط %3 إلى الملغاة معدل المبيعات انخفضكما  منها. من ناحية أخرى،

 في السوق المحلي. 

ه مليار جنيالمصري، حيث بلغ في تاريخ سوديك بالسوق  على معدل لصافي المبيعات المتعاقد عليهاأ 4132في نفس الوقت شهد الربع األخير من 

    سوديك ايست.     و مراحل جديدة في سوديك وست( وذلك على خلفية إطالق 4131 بالفترة المماثلة منمقارنة  %107+)بزيادة نسبتها 

 نمو كبير في أراضي الشركة 

 113بعد االستحواذ على قطعة أرض بالقاهرة الجديدة على مساحة  ،التي في حوزتها المنماهلقد تمكنت سوديك من مضاعفة مساحة األراضي غير 

يتم تخصيصها منذ  ه المساحة، وهي أول قطعة أرض بهذ4132فى منتصف عام  فازت بها سوديك يلتا من خالل المزايدة نيهمليارات ج 1بقيمة  فدان

في  مريكية العالميةاأل SWAشركة  على هذه القطعة، حيث وضع المخطط العام للمشروع Villette. هذا وقد خططت سوديك إلقامة مشروع 4133

 1فيالت سكنية منفصلة، وهو ما يعيد هذا النوع من الوحدات العقارية للسوق المصري ألول مرة منذ  مفرداتهضمن  المشروع ويقدم. قياسيزمن 

 سنوات.   

لتطوير تلك المساحات مليون متر مربع، وهو ما يمنح الشركة رؤية  1.3إلى  ة الشركةالتي في حوز المنماهصل إجمالي مساحة األراضي غير ي وبذلك

 أو شراءإقامة شراكات  سواء من خالل جديدة لتنمية محفظة أراضيهان فرص في نفس اإلطار، تبحث الشركة ععلى مدار السنوات الخمس القادمة. 

    من جهات مختلفة. يأراض

 وجذب المستثمرين  همساأل ةزيادة قيم

من أسهم سوديك، وهو ما يُعد مؤشرا  قويا  على ثقة المستثمرين األجانب في قطاع  %9.2أيضا  استحواذ شركة ريبلوود القابضة على  4132شهد 

من حقوق اإلصدار في أسهم الشركة  %99.1مستقبل سوديك الواعد. في نفس الوقت تم تغطية رؤيتهم االيجابية لالتطوير العقاري في مصر، وكذلك 

 . %14، وهو ما ساهم في زيادة حقوق المساهمين بنسبة 4132لزيادة رأس المال والتي تمت في أكتوبر 

  5105النمو المخطط في 

إلى جانب استثمارات  ،التعاقد عليها المخططتمثل صافي المبيعات و ،ات جنيهمليار 2تبلغ  4133خالل ؤخرا  أن المبيعات المستهدفة أعلنت سوديك م

 من خالل تطوير مشروعات المتكررة يراداتهاإ الشركة تنمية عنها من الخطط األخرى التي أعلنتمليار جنيه في مشروعاتها الحالية. و 4.1بقيمة جديدة 

عاما  جديدا  لألرقام القياسية  4133من المتوقع أن يكون عام القاهرة.  خارجمشروعات جديدة  يالتوسع ف، مع ةدارياإلللتجزئة العقارية والمساحات 

  . المعلن عنهاإنجاز األهداف غير المسبوقة و ات المخططةتوسعالمن خالل التي تنوي الشركة تحقيقها 

 

 

 -انتهى-

 

  SODICنبذة عن 

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

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

مدرجة في بورصة األوراق المالية بالقاهرة تحت اسم  SODIC. شرق وغرب القاهرة حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان

(OCDI.CA)   لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا www.sodic.com 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 هبة مخلوف مدير عالقات المستثمرين:

 : ir@sodic.com البريد اإللكتروني

http://www.sodic.com/
http://www.sodic.com/
mailto:ir@sodic.com

