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، وصافي المبيعات %29بنسبة نمو  الحالي خالل النصف األول من العام المالي جنيه مصري مليار  9 إيرادات سوديك تصل إلى
  جنيه مصري مليار  9.2المتعاقد عليها يسجل 

 9102 عام أرقام الربع الثاني منأهم 
  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %011 قدرها موسبة ن، بنجنيه مصري مليار  1إيرادات النشاط بلغت 
  00 وبهامش إجمالي ربح %54 قدرها موسبة ن، بنيه مصري جنمليون  061 الربح  مجملبلغ% 
  بنفس الفترة من العام الماضي وبهامش أرباح تشغيل  مقارنة   %54 قدرها موسبة ن، بنجنيه مصري مليون  074أرباح التشغيل سجلت

06%  
  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %9قدرها نمو نسبة ، بجنيه مصري مليون 074 بمبلغربح صافي  حققت الشركة 
  00نمو نسبة ، بجنيه مصري مليار  0.5صافي المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى%  
  وحدة تم تسليمها خالل نفس الفترة من العام 090عدد مواعيدها التعاقدية، مقابل  في الشركة المختلفة  مشروعاتبوحدة  451عدد تم تسليم

  الماضي
  جنيه مصري مليار  0.4لتصل إلى  %00حققت المتحصالت النقدية نموا  بنسبة  

 
 9102 عام أهم أرقام الشهور الست األولى من

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي %94نمو نسبة ، بجنيه مصري مليون  4106إيرادات النشاط بلغت 
  00قدره وبهامش إجمالي ربح  %23مو سبة ن، بنجنيه مصري مليون  601الربح  مجملبلغ% 
  06قدره مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبهامش أرباح تشغيل  %0نمو نسبة ، بجنيه مصري مليون  044رباح التشغيل سجلت%  
   07 قدره هامش صافي ربحو، جنيه مصري مليون  006بمبلغ ربح صافي حققت الشركة% 
  خالل نفس الفترة من العام الماضي جنيه مصري مليار  4.4مقابل  جنيه مصري مليار  4.0صافي المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى  
  وحدة تم تسليمها خالل نفس الفترة من العام  043 عدد مواعيدها التعاقدية، مقابل في الشركة المختلفة مشروعاتبوحدة  550عدد تم تسليم

  الماضي
  جنيه مصري مليار  4.0لتصل إلى  %4حققت المتحصالت النقدية نموا  بنسبة  

 
  مشروعات الشركة

  4141الرئيسي في مجمع أعمال البوليجون سيعتمد على الطاقة الشمسية بالكامل بحلول عام أعلنت سوديك في يوليو الماضي أن مقرها ،
. وستتمكن / ساعة كيلو وات 041 إجمالية حيث تقوم الشركة حاليا  بتركيب مظالت لساحة انتظار السيارات مزودة بالخاليا الشمسية بقدرة

 .طن في السنة 011االنبعاثات الكربونية للشركة بمقدار   خفضوهو ما يعمل على  في السنةساعة  ميجاوات 441 إنتاجالخاليا الشمسية من 
  من خالل خفض معدالت التلوث. حيث يعد ذلك أحد الجهود التي تقوم بها الشركة للمحافظة على البيئة

  لزيادة مبلغ التسهيل  ري الدوليمع البنك التجا لتسهيل االئتماني متوسط األجلعقد املحق للى ع يوليو الماضي 06في  سوديك وقّعت ،
، بهدف يهها لتطوير مشروع أكتوبر بالزايتم توجوالتي من المقرر أن  جنيه مصري مليون  411مبلغ تصل قيمته إلي بحيث اإلئتماني 

  .إلسراع من إنهاء جميع مراحل المشروع وتسليمه قبل موعده المحددا
  وقّعت شركة اليسر للمشروعات والتنمية الزراعية )"اليسر"(، وهي شركة مملوكة بالكامل لسوديك، على عقد مع هيئة المجتمعات العمرانية

ن مت بدال  لالستخدامات السكنية ومتعددة االستخداماشركة لاألرض المملوكة لقطعة استخدام  أغراضالجديدة في يوليو الماضي لتغيير 
خالل الربع األخير من العام الحالي. له وسيمهد ذلك إلطالق المشروع الذي سيقام على تلك القطعة كما هو مخطط . الزراعية االستخدامات
كبر مشروعات سوديك في غرب اإلسكندرية الصحراوي على مقربة من سوديك وست، أ-طريق مصرب 44األرض في الكيلو  تقع قطعة

  ة. القاهر
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 النتائج المالية 

  األرباح والخسائرقائمة 

  9102 عام الربع الثاني من

مشروع عمليات التسليم التي تمت في بدعم من  جنيه مصري مليون  0174لتصل إلى من العام المالي الحالي  ثانيايرادات النشاط خالل الربع ال تضاعفت

   خالل هذا الربع.  من القيمة اإلجمالية لعمليات التسليم %55حوالي في تحقيق ، حيث ساهم هذا المشروع وحده بشكل رئيسي فيليت

حل األولى من االمر عمليات تسليم حيث أثرتخالل نفس الفترة من العام الماضي،  %56مقابل  %00 إلى ربحال مجملفي الوقت نفسه، وصل هامش 

  بشكل طفيف على ربحية هذا الربع.  مشروع فيليت

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي،  %54بنمو  ،جنيه مصري مليون  074من العام إلى  ثانيأرباح التشغيل خالل الربع المن ناحية أخرى، وصلت 

 .%06بهامش أرباح تشغيلية وصل إلى و

بهامش صافي العام الماضي، وة بنفس الفترة من مقارن %9 بنسبة زيادة تبلغ جنيه مصري مليون  074إلى  خالل الربع الثاني من العام وصل صافي الربح

 .  %06 قدره ربح

  9102الشهور الست األولى من 

 جنيه مصري مليون  0141مبلغ مقارنة بـ جنيه مصري مليون  4106 مبلغ إلى من العام المالي الحالي ر الست األولىوشهايرادات النشاط خالل ال بلغت

من اجمالي  %66، حيث ساهمت مشروعات سوديك في شرق القاهرة بنسبة %94إلى  تمو وصلسبة نتم تسجيلها خالل نفس الفترة من العام الماضي، بن

  خالل الفترة.    قيمة الوحدات التي تم تسليمها

خالل الشهور الست األولى من العام، وبهامش إجمالي ربح وصل  جنيه مصري مليون  601مبلغ ليسجل  %40 بنسبة ربحال مجملنموا  في حققت الشركة 

 .   %00إلى 

 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.  %0مو سبة نبن ،جنيه مصري مليون  044 فترةأرباح التشغيل خالل ال بلغتمن ناحية أخرى، 

 خالل نفس الفترة من العام الماضي.  جنيه مصري مليون  070 مبلغ مقارنة بـ جنيه مصري مليون  006 بمبلغ خالل الفترة ربحصافي  حققت الشركة

 

  قائمة المركز المالي

 بما يشير لقائمة مركز مالي تتمتع بسيولة عالية مما يدعم تنفيذ مشروعاتنا وتحفيز نمو الشركة  جنيه مصري مليار  5.4بلغ الرصيد النقدي وما يعادله إلى 

. ويأتي االرتفاع جنيه مصري مليار  4.0، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 1.50xالمالية للشركة منخفضة عند مستوى بقيت الرافعة 

 .اهمينسفي معدل استخدام رصيد التسهيالت المصرفية المتاحة تماشيا  مع استراتيجية الشركة في زيادة الرافعة المالية للشركة لتعزيز عوائد الم

، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية خالل المستقبل، بينما وصل معدل التعثر في جنيه مصري مليار  00.4رصيد أوراق القبض  هذا وقد بلغ

 .%7السداد إلى

، ويمثل هذا الرصيد قيمة اإليرادات غير المحققة من المبيعات جنيه مصري مليار  07في الوقت نفسه، وصل رصيد الدفعات المقدمة من العمالء إلى 

مة، وهو ما بع القادالمتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير، بحيث يتم تحقيق هذه االيرادات فعليا  على مدار السنوات الثالث أو األر

    .يوفر رؤية واضحة إليرادات الشركة
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  األداء التشغيلي

 9102عام الربع الثاني من 

مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي. يأتي ذلك بدعم  %00قدرها بزيادة  جنيه مصري مليار  0.5بلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها خالل هذا الربع 

 .خالل هذا الربع على التوالي %40و %43في المبيعات بنسبة  واللذان ساهمالجريا ريزيدانسيز امن مبيعات مشروعي فيليت و

  .4109عام خالل الربع الثاني من  جنيه مصري مليار  0.0إلى  رصيدها صللي %00بنسبة تحصالت النقدية ارتفع صافي الم

كما ساهم مشروع  %00عمليات التسليم  بنسبة وحدة خالل الربع الثاني من هذا العام، حيث ساهم مشروع فيليت في  451عدد تسليم قامت سوديك ب

 على التوالي. %01و %46بوليجون  و كورت ياردز، بينما بلغت مساهمة مشروعي  %47ايست تاون ريزيدانسيز بنسبة 

 9102 عام الشهور الست األولى من

، حيث تمثل ذلك بشكل  جنيه مصري مليار  4 بيعية  من العام المالي، أطلقت سوديك عددا  من المشروعات الجديدة في السوق بقيمةالشهور الست خالل 

من إجمالي المشروعات التي تم إطالقها مؤخرا .  ٪70، والتي شكلت مجتمعة  V residences و EDNC ولجريا ريزيدانسيز اأساسي في مشروعات 

 طالق مشروعيإلالشركة  خطةالعام، خاصة مع  إّن المخطط العام للمشروعات الجديدة المزمع إطالقها تتركز بشكل رئيسي خالل النصف الثاني من هذا

 فدان مع حلول نهاية العام الحالي. 411اليسر والـ

خالل نفس  جنيه مصري مليار  4.4مصري، مقارنة بـ جنيه مصري مليار  4.0بلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها خالل هذه الفترة من العام الحالي 

 الفترة العام الماضي. 

من هذه االلغاءات، حيث  جنيه مصري مليون  040، بينما تم إعادة بيع وحدات بقيمة  جنيه مصري مليون  447بلغت الغاءات المبيعات خالل هذه الفترة 

 .  %6 وصل صافي نسبة االلغاءات إلى

 .%7نسبة التعثر في السداد إلى  ، بينما وصلت4109يونيو  01خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  %4نسبة بصافي المتحصالت النقدية  زاد

الوحدات عدد من إجمالي  %49 في تحقيق وفيليت مجتمعين ريزيدانسيزحيث ساهم مشروعي ايست تاون ، هذه الفترةوحدة خالل  550 عدد تم تسليم

    وحدة خالل نفس الفترة من العام الماضي. 043عدد مقارنة بـخالل هذه الفترة،  التي تم تسليمها
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 ملخص قائمة الدخل الُمجمعة
 

 1H19 1H18 جنيه مصري المبلغ بالمليون 

  1,050  2,016 إجمالي اإليرادات

 (536) (1,386) تكلفة البضاعة الُمباعة

 إجمالي الربح

                  
630  

                 
514  

 %49 %31 هامش إجمالي الربح

 أرباح التشغيل

                  
325  

                 
317  

 %30 %16 هامش أرباح التشغيل

 صافي الربح قبل الضرائب

                  
466  

                 
498  

 (124) (128)  الضرائب 

 (1) (2) حقوق األقلية

 صافي الربح  بعد الضرائب وحقوق األقلية

                  
336  

                 
373  

 %36 %17 هامش صافي الربح

 

 

 

 

 

 بعض بنود قائمة المركز المالي الُمجمعة

 2018ديسمبر 0192  يونيو جنيه مصريالمبلغ بالمليون 

     األصول

  26,887  27,749 إجمالي األصول

  8,772  8,809 مشروعات تحت التنفيذ

  11,635  11,461 صافي أوراق القبض قصيرة وطويلة األجل

  4,165  4,459 األرصدة النقدية وما يعادلها

   

     الخصوم وحقوق الملكية

  1,520  2,129 التسهيالت االئتمانية والقروض طويلة األجل

  16,596  16,695 دفعات مقدمة من العمالء

  4,907  5,063 إجمالي حقوق الملكية
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21/6/9102هيكل ملكية األسهم في   

SODIC Investor Relations  
Contact Information 

Heba Makhlouf 
hmakhlouf@sodic.com 

(+202) 3827 0364 
IR website 

ir.sodic.com 

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

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

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

 ة في كل ما تقوم به من أنشطة.الحوكمة المؤسسية الصارم
  

 بيانات استباقية 

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

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

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

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

ة لمتنوعاالستباقية". إّن أداء شركة سوديك ُمعّرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل ا
يمكنها أن تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج األعمال والبيانات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات 
االستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات 

سي في مصر، ظروف منطقة الشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية االقتصادية العالمية، المناخ االقتصادي والسيا
 األعمال، وغيرها من العوامل األخرى.
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