
   

 7102لي عام الماا المالية عن السوديك تعلن نتائجه
 االقتصاديةعلى خلفية تحسن الظروف  للنمو طموحةأداء مالي قوي وخطط 

 

 2810 مارس 1 القاهرة في

 

ية الُمجّمعة خالل  العالاا المالال  عن نتائجها المال "سوديك"س من أكتوبر للتنمية واالستثمار أعلنت شركة الساد
  1037 مبرديس 13المنته  ف  

 

  :مقارنة بالعاا الماض  %33بنمو  جنيه مليار 1.1إيرادات النشاط 
 مقارنة بالعاا الماض   %33بنمو  مليون جنيه 881الربح:   مجمل 
  13الربح: مجمل هامش%  
  :مقارنة بالعاا الماض   %13مليون جنيه بنمو  737صاف  الربح 
  :12هامش صاف  الربح%  

 

  :1037 ديسمبر 13عة للعاا المال  المنته  ف  المال  الُمجمّ المركز أرقاا من قائمة 
 

  :مليار جنيه 33.1أوراق قبض  
 مليار جنيه   1.2: وما يعادله الرصيد النقدي 

 

 : نمو في اإليرادات وهوامش ربح متميزة المالية النتائج
 

ت سالوديك صسالليا الوحالدامليالار جنيالهح حيالو صواصالل  1.1لتصالل إلال   %33حققت ايرادات النشالاط نمالواب بنسالبة 
سالالاهمت عمليالالات التسالالليا فالال  مشالالرور ايسالالتاون ر ز دانسالاليز هالال ا وقالالد كالالل مشالالروعاصها. فالال  مواعيالالدها التعاقديالالة ب

أيضالاب البالدف فال   1037التال  صمالت علال  مالدار العالاا. شالهد  القيمة اإلجماليالة لعمليالات التسالليامن  %77ة بنسب
من القيمة اإلجمالية  %31ت والت  ساهمت بنسبة عمليات صسليا وحدات مشرور كورت ياردز ف  سوديك وس

  لعمليات التسليا. 
 



   

نمالالواب لهالال ا الهالالامش  ون جنيالالهح وهالالو مالالا يعكالال مليالال 881إلالال   ووصالالل %33بحالالوال   ربحالالالمجمالالل هالالامش ارصفالال  
التالالال   بالشالالركة خالالالل  الفتالالالر  مجمالالالل الالالالربحهالالامش إّن نمالالالو  .1032فالالال   %18مقابالالل  %13الالال ي وصالالالل إلالالال  

ح والتزامهالا بيالر  فال  مصالر ي كالد مالنهر الشالركة المنضالبف فال  صنفيال  العمليالات االنشالائيةموجة صضخمية كشهدت 
 %17مجمل الربح ف  مشرور ايستاون ر ز دانسيز إل  وصل هامش مواعيدها التعاقدية.  بتسليا الوحدات ف 

   المشرور.      من  متقدمةنتيجة صسليا المراحل ال 1032ف   %11مقارنة بال
 

قالو   اربالاا صشال يلية هالامشب جنياله مليالون  878لتسالجل  %37ارصفعالت أربالاا التشال يل بنسالبة هح ف  الوقت نفسال
بمالالا ي كالد المرونالة الةبيالالر  التال  صتمتال  بهالا الشالالركة فال  التةيالو مالال  رالرو  السالوقح وقالالدرصها  %13إلال   وصالل

ا الجنيالاله علال  الالالتحكا فالال  التةالالاليو التشالال يلية علالال  الالالرتا مالالن حالالالة التضالالخا التالال  عانالالت منهالالا الالالبلد بعالالد صعالالو 
 .  1032المصري ف  نوفمبر 

 
وصالل ربالح هالامش صالاف  ب همليالون جنيال 737 خل  العالااالحقوق تير المسيطر  بعد حصة  صاف  الربحبلغ 
جنيه/السالها  3.78 بلالغفقالد  نصالي  السالها فال  ااربالاا. أمالا عالن 1032  خل %13مقارنة بال ح %12لحوال 
إيالرادات الفوائالد المرصفعالة كال لك ة العمليالات التشال يليةح و نتيجالة ارصفالار معالد  ربحيال %13بنسبة نمالو  1037ف  

أذون الخزانالة خالل  العالااح والتال  اسالتفادت مالن شالراف الت  صحققالت مالن اارصالد  النقديالة التال  صالا اسالتثمارها فال  
  ارصفار سعر الفائد  عل  مدار العاا.      

 
قالو  المركالز المالال  للشالركةح وبمالا يالدعا بمالا ي كالد  حليالار جنيالهم 1.2حالوال   رصيد النقدية و ما ف  حكمهالالغ ب

وصل رصاليد أوراق  العمليات اإلنشائية  لمشروعات الشركة صحت التنفي  وخطف التوس  ف  محفظة ااراض .
. مالن ناحيالة أخالر ح المسالتقبليةمليار جنيهح وهو ما يتيح رؤ الة واضالحة للتالدفقات النقديالة  33.1لحوال   القبض

 1.1إلال  ت   وصاللوالتال لها لتسهيلت المصرفية الممنوحةمن إجمال  ا %87قامت سوديك باستخداا حوال  
 ح حيالالومليالالار جنيالاله مصالالري  3.7المسالالتحقة علالال  سالالوديك إلالال   فيةرصالاليد الالالديون المصالالر ليصالالل  حمليالالار جنيالاله

عة ح قامت سوديك وشركاصها التاب1037. وعل  مدار 0.34x مستو   معد  الديون لحقوق الملةية عند ستقرا
التسهيلت المصرفية متوسطة ااجل م  بنةين من أكبر بنالو  القطالار الخالا ح من عقود  بالتوقي  عل  عدد

صالالا صرصيال  هالال س التسالالهيلت  مليالار جنيالاله. 3.3للشالالركة بقيمالالة وهالو مالالا أد  لز الاد  التسالالهيلت المصالالرفية المتاحالة 
 لتمو ل العمليات االنشائية ف  كل من سوديك وست وفيليت وأكتوبر بلزا. 



   

الوحالالدات التالال  صالالا قيمالالة  مليالالار جنيالالهح و مثالالل هالال ا الرصالاليد 37.7ات المقدمالالة مالالن العمالاللف إلالال  فعبلالالغ رصالاليد الالالد
فعليالالالاب علالالال  مالالالدار يالالالرادات مبيعالالالات صلالالك الوحالالالدات إ ح بحيالالو يالالالتا صحقيالالال  زالالالالت صحالالالت التطالالالو روما التعاقالالد عليهالالالا

 صسليمها حت  اآلن. و مثل ه ا الرصيد الوحدات الت  صا بيعها ولا يتا  .السنوات الثلث أو اارب  القادمة
 شهر.   31 مليون جنيه خل  783إل   عمليات التش يليةالمن التدفقات النقدية وصل رصيد وأخيراب 
 

منطقرة مشرروعات الشرركة  : تسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية ونمو كبير في األداء التشغيلي للشركة
  شرق القاهرة 

 

الشالالركة فالال   تكمالالا شالالهد مشالروعا حه فالال  كالالل المشالروعاتمليالالار جنيال 7.7بلالغ صالالاف  المبيعالالات المتعاقالد عليهالالا 
شالالهد فالال  القيمالالة والحجالالا علالال  التالالوال .  %37و %18اب بنسالالبة نمالالو حققالالت شالالرق القالالاهر  نمالالواب اسالالتثنائيابح حيالالو 

بنظالالاا المشالالاركة مالال   للشالالركة أيضالالاب إقالاللق سالالوديك لعالالد  مشالالروعات جديالالد ح بمالالا فالال  ذلالالك أو  مشالالرور 1037
ه فال  الربال  ااخيالر مالن ح وصا إقلق المرحلة ااول  من"سوديك ايست" إلسكان والتعميرة مصر الجديد  لشرك

يعالات الشالركة مبصعاقالدات مليالار جنياله مالن اجمالال   3.7ة مالن المشالرور فال  صحقيال  ساهمت صلك المرحلالعااح و 
يليالت فال  ور فمشر بسكاي كوندوز فه   1037ااخر  الت  صا إقلقها ف  المشروعات عل  مدار العاا. أما 

حالوال  للشالركة ف  ترب القالاهر . وقالد أصاحالت هال س المشالروعات ااربعالة  One16شرق القاهر ح وأكتوبر بلزا و
السالنوات العشالر القادمالة. وقالد كالان ح والتال  مالن المتوقال  بيعهالا علال  مالدار الوحدات المتاحةمليار جنيه من  70

 .1037 هدافها البيعية ف ا تحقي  الشركةل إقلق ه س المشروعات هو الحافز الرئيس ااداف القوي عند 
 

نصالو لبمالا يصالل ل هال س النسالبة بشالكل ملحالو  فقالفح وقالد صقلصالت %1.2وصلت نسبة ال افات المبيعالات إلال  
ة نتيجالالبمالالا يعكالال  اقالالة العمالاللف الةبيالالر  فالال  سالالوديك و مقارنالالة بالنسالال  المسالالجلة خالالل  السالالنوات الالالثلث السالالابقةح 

 ها التعاقديةح واالرصفار الةبير ف  قيمة الوحدات المباعة. بتسليا الوحدات ف  مواعيد التزامها
 

 %1بة التعثر ف  السداد إل  العاا الماض ح بينما وصلت نسبمقارنة  %11زادت المتحصلت النقدية بنسبة 
 اتمشالالروعات قبقالالاب لخطالالة التسالالليم 3فالال  وحالالد   3373 بتسالالليا حالالوال  قامالالت الشالالركةوعلالال  مالالدار العالالااح فقالالف. 

 هو ما دّعا التزامها بتسليا الوحدات ف  مواعيدها التعاقدية. المستهدفةح و 
 



   

  8102نظرة عامة على 
 

ح بمالالا يمثالالالل نمالالالواب فالالال  1038خالالالل   مليالالار جنيالالاله مالالالن المبيعالالالات المتعاقالالد عليهالالالا 8.7صسالالتهد  سالالالوديك صحقيالالال  
اصهالالا صبلالالغ إيراد 1038وحالالد  فالال   3088. ومالالن المخطالالف صسالالليا 1037مقارنالالة بدهالالدا   %77المبيعالالات بنسالالبة 

عل  اقة سوديك ف  قالو  السالوق العقالاري المصالريح . وص كد ه س ااهدا  الطموحة مليار جنيه 1.3 اإلجمالية
 ما يميزها عن منافسيها. العالية الت  صتمت  بها الشركة ب باإلضافة للمصداقية

 

مالالال  ح 1038خالالالل  فالالال  نفالالال  الوقالالالتح صسالالالع  سالالالوديك إلصمالالالاا عالالالد  صالالالفقات جديالالالد  للسالالالتحواذ علالالال  ااراضالالال  
صوقعالالالات بالالالشقلق مشالالالروعات جديالالالد  فالالال  السالالالاحل الشالالالمال  وتالالالرب القالالالاهر . وبالالالدعا مالالالن موقفهالالالا المالالالال  القالالالويح 
صواصالالل سالالوديك اقتنالالا  فالالر  جديالالد  للسالالتحواذ علالال  قطالال  أراضالال  فالال  مواقالال  متميالالز ح بهالالد  صنميالالة محفظالالة 

 أراضيها وصنو   منتجاصها العقار ة. 
 

انطلقالاب مالن بكالل اقالةح  1038نالا ننظالر لعالاا ركة سالوديك: "إنالعضالو المنتالدب لشال -الساليد/ ماجالد شالر  و عل  
بصالالالاف  رصالالاليد نقالالالدي اسالالالتثنائ  ورؤ الالالة واضالالالحة لإليالالالرادات  1037 اليجابيالالالة لةالالالل أسالالالواقنا. ومالالال  ختالالالاارؤ تنالالالا ا

المسالتقبليةح وصحسالالن فالال  رالالرو  االقتصالالاد الةلالال  فالال  مصالالرح نحالن علالال  اقالالة مالالن ااسالال  الراسالالخة التالال  يرصةالالز 
        "   1038ح وله ا قمنا بوض  مجموعة من ااهدا  الطموحة للنمو خل  اري العقالتطو ر عليها قطار 

 

 نبذة عن سوديك
 

صعد سالوديك مالن كبالر  شالركات التطالو ر العقالاري الرائالد  علال  المسالتو  اإلقليمال ح حيالو صقالوا بتطالو ر عالدد مالن 
سالالوديك لتضالالا مشالالروعات المشالالروعات العقار الالة الةبيالالر  والمتنوعالالة فالال  مصالالر. صتنالالور المشالالروعات التالال  صقيمهالالا 

سكنية متنوعةح مراكالز صجار الة عملقالة صضالا متالاجر للتجزئالة ومقالار للشالركاتح حيالو صمثالل صلالك المراكالز أسالواق 
مركز ة وأماكن حضر ة لسكان شرق وترب القاهر . سالوديك مدرجالة فال  بورصالة ااوراق الماليالة بالقالاهر  صحالت 
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