
 

: بداية قوية للعام بمعدالت 8102سوديك تعلن نتائجها المالية عن الربع األول من 
 ربحية استثنائية وتطورات كبيرة في محفظة األراضي 

 

 8162مايو  61القاهرة في 

ربن  اوو  أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك" عنن تتاجهانا المالينة الّمهم خنة ان   ال
  8132مارس  13والمنتاي في  ام المالي الحالي،من الخ

 

  :جنيه مليون  238إيرادات النشاط  
 مليون جنيه 822الربح:  مهمل   
  :28هامش مهمل الربح%  
 مليون جنيه 391: تشغيلح الاربأ 
  12: تشغيلح الاربأهامش%  
  :مليون جنيه 838صافي الربح 
  :13هامش صافي الربح%  

 

  :8132مارس  13لمالي الّمهم خة في أرقام من قاجمة المركز ا
 

  :مليار جنيه 33أوراق قبض  
  :مليار جنيه   1.9الرصيد النقدي وما يخادله 

 

 النتائج المالية: معدالت ربحية استثنائية 
 

ملينون جنينه، مقارتنة رنديرادات الربن  اوو  منن  238إلن   الخناموصلت ايرادات النشاط ا   الربن  اوو  منن 
انن   الربنن  اوو  مننن الخننام  اسننتثناجيةايننرادات الشننركة حققننت حينن  ، مليننون جنيننه 211لغننت والتنني   8132

 من وحدات الخام رأكمله.  %35الماضي والذي قامت سوديك ا له  تسليم حوالي 
 

مليننون جنيننه، وهننو مننا يخ نني تمننواا كبيننراا لاننذا الاننامش والننذي  822ليسننهل  %82ارتفنن  مهمننل الننربح  نسننبة 
ان   هنذا الربن ، هذا وقد تم نت مشنروعات سنوديك منن تحقيند مخندالت ربحينة اسنتثناجية  .%28وصل إل  

هنامش سنوديك وسنت إتفاقينة للتونو ر ر تدع منوقند . %11الشنركة مشنروعات أغلن  تهاوز هامش ربنح حي  



 

منن هنامش مهمنل النربح  يصنل، اإلتفاقيةمهمل الربح ا   الرب  اوو  من الخام. ولكن م  استبخاد أثر هذه 
مليننون جنينه، رمنا يخ نني  391أربناح التشنغيل إلن   ت. مننن تاحينة أانرص، وصننل%11مشنروعات الشنركة إلن  

تقوننة أسنناس مقارتننة  نننفي الفتننر  مننن  238تحسننن ملحننوع رمخنند  منن   ،%12 هننامش أربنناح تشننغيل قننوي  لنن 
 الخام الماضي. 

 
. لقننند %13ربنننح وصنننل إلننن  ملينننون جنينننه  انننامش صنننافي 838 لننن  صنننافي النننربح فننني الربننن  اوو  منننن الخنننام 

ارتفنا  سنخر الفاجنند ، ولكنن من  اسنتبخاد تنأثير صنافي اينرادات الفواجنند، اإليهنا ي رواصنلت أربناح سنوديك تأثرهنا 
 .    %82صل إل  افي الربح و أن هامش صتهد 
 

 مليننار جنيننه فنني تاايننة الربنن  اوو  مننن الخننام، رمننا ي كنند قننو  1.9حننوالي ل مننا فنن  ح ماننارصننيد النقديننة و  لنن  
الخمليننننات اإلتشنننناجية مواصننننلة المركننننز المننننالي للشننننركة، وبمننننا ينننندعم اونننن  التوسنننن  فنننني محف ننننة اوراضنننني و 

 لمشروعات الشركة تحت التنفيذ. 
 

، كمنا 8132منارس  13فني  0.3xمن تاحية أارص، ظل مخد  الديون لحقوق الملكينة منففاناا عنند مسنتوص 
مليننار جنيننه مصننري، حينن  قامننت سننوديك  3.2وصننل رصننيد الننديون المصننرفية المسننتحقة علنن  سننوديك إلنن  

 مليار جنيه.  1.1من إجمالي التساي ت المصرفية الممنوحة لاا والتي وصلت إل   %12راستفدام حوالي 
  

ملينون جنينه، حين  تواصنل الشنركة التزامانا  221أما رصيد التزامات اوراضي فقد واصل تراجخنه ليصنل إلن  
مليار جنيه، وهنو  33رصيد أوراق القبض  تمخات الخمراتية الهديد .  ل رسداد أقساط اوراضي إل  هيئة المه

 . %1، كما وصلت تسبة التخثر في السداد إل  ما يتيح رؤ ة واضحة للتدفقات النقدية المستقبلية
 

مليننار جنيننه، و مثننل هننذا الرصننيد قيمننة الوحنندات التنني تننم  32 لنن  رصننيد النندفخات المقدمننة مننن الخمنن   إلنن  
ليانننا ومازالنننت تحنننت التونننو ر، رحيننن  ينننتم تحقيننند إينننرادات مبيخنننات تلنننك الوحننندات فخليننناا علننن  مننندار التخاقننند ع

وأايراا ا   السنوات القادمة. رؤ ة واضحة إليرادات سوديك  يمثل، وهو ما السنوات الث ث أو اورب  القادمة
 .  مليون جنيه 813إل  ليصل رصيدها  %28 نسبة  التدفقات النقدية من الخمليات التشغيليةزادت 

 



 

 

 األداء التشغيلي للشركة: متحصالت نقدية مرتفعة وتسليم الوحدات في مواعيدها التعاقدية 
 

مقارتة  نفي الفتر  من الخام الماضي.  %9مليار جنيه،  نسبة ز اد   3.8 ل  صافي المبيخات المتخاقد علياا 
ذا الربن ، اعتمندت المبيخنات المتخاقند عليانا علن  وت راا لقلة اط ق وحدات ومشروعات س نية جديند  ان   هن

لت  الوحدات والمشروعات غير الس نية  ، حي من صافي المبيخات المتخاقد علياا ا   الفتر  %22التي ش  
( وهو مشرو  تهاري يتمت  رموقن  EDNCشاد هذا الرب  إط ق مشرو  ايستاون ديستر  ت القاهر  الهديد  )

ومنن المقنرر القناهر  الهديند . تبندأ الخملينات االتشناجية رالمشنرو  الهديند هنذا الخنام،  استراتيهي متميز فني قلن 
فني  لسوديك إليرادات المتكرر ل النصي  اوكبرهذا المشرو   ش  لمن المتوق  أن يّ ، و 8183االتتاا  منه في 

 المستقبل. 
 

قن ، مقارتنة  نسن  تار فينة سنارقة ف %1.1وا   الرب  اوو  من الخام، وصلت تسبة الغا ات المبيخات إلن  
ا    %81ا   الرب  اوو  من الخام الماضي. زادت المتحص ت النقدية  نسبة  %1.2وصلت وقل من 
 فق .  %1، ليصل رصيدها إل  مليار جنيه،  ينما وصلت تسبة التخثر في السداد إل  8132الرب  اوو  من 

 
يم الوحننندات فننني مواعينننندها التخاقدينننة، حينننن  قامنننت  تسننننليم فننني الوقنننت تفسننننه، واصنننلت سننننوديك التزامانننا  تسننننل

والتن  تتانمنت اولن  تسنليمات مشنرو   وحد  في كل مشروعاتاا طبقاا للمواعيد المحندد  ان   هنذا الربن 322
حي  قامنت  وحد  تم تسليماا ا   تفي الفتر  من الخام الماضي 199، مقارتة رخدد سيزار رالساحل الشمال 
 . من تسليمات الخام ف  الرب  االو  %35الشركة  تسليم قرارة 

 
  سوديكأهم التطورات في محفظة أراضي 

 

قوختي أرض مت صقتين  مالكم   مارس الماضي عل  عقد شراكة 33وقخت سوديك يوم  الساحل الشمالي:
ة لمالك اورض أحقية في الحصو  مليون متر مرب  رالساحل الشمالي. تتيح االتفاقي 3.1ردجمالي مساحة 

من إيرادات المشرو ،  ينما تمثل النسبة الباقية حصة سوديك دون حد أدت  مامون لإليرادات.  %82علي 
 سنوات.   2مليار جنيه عل  مدار  32ومن المتوق  أن يحقد المشرو  ايرادات اجمالية رقيمة 



 

عل  سخر يم سوديك وخات الخمراتية الهديد  عن تقدأعلنت هيئة المهتم غرب القاهرة:متداد الشيخ زايد با
 قامت هيئةوقد غرب القاهر . في  فدان 211 للمزايد  التي طرحتاا الايئة لبي  قوخة أرض عل  مساحة

 . 8132في ديسمبر  قوخة  ن ام الشراكةرورح هذه ال المهتمخات الخمراتية

 التعمير عملية استراتيجية محتملة مع شركة مدينة نصر لإلسكان و 
 

تندرس أضخاف ا   السنوات اوربخنة اواينر ،  1رخد أن تم نت سوديك من مااعفة قيمتاا السوقية رمخد  
أ ر ننل  33مز نند مننن النمننو. ولاننذا الغننرض، أعلنننت سننوديك فنني تحقينند الل اتسننتراتيهيمفتلننا االالشننركة حالينناا 

لدراسة إحتماالت ر لإلس ان والتخمير مبدجية م  شركة مدينة تص ترحيباا رالداو  في مفاوضات عن 8132
      .  ضمان توس  اوعما  وتخ يم الخاجد لصالح مساهمي الشركتين اي ون من شأتاالتخاون الت  

 
ختمند علن  ي  هنذا التخناون المحتمنلالخاو المنتدب لشركة سوديك: "إن  -وتخليقاا عل  ذلك، يقو  ماجد شر ف

لشركتان في أسواقام المستادفة، وهو ما يخمل عل  اإلسرا  رخملية التسييل ا اتقاط القو  والتميز الذي تتمت   ا
ملينون متنر مربن . ومنن  31المالي لمحف ة اوراضي المهمخة للشركتين والتي تصل مسناحتاا اإلجمالينة إلن  

م يننين متننر مربنن  فنني شننرق وغننرب  2المحتمننل أن تقننوم سننوديك  نندمأ محف ننة أراضننياا المتنوعننة والتنني تبلنن  
فنندان فنني الشنني  زاينند التنني قنندمنا ا لاننا أعلنن  سننخر فنني  211 نالنن احتسننابدون  -قنناهر  والسنناحل الشننماليال

منن  محف ننة أراضنني شننركة مدينننة تصننر لإلسنن ان والتخميننر  -طرحتاننا هيئننة المهتمخننات الخمراتيننةالمزاينند  التنني 
 ن حت  اآلن، ّتخند المناقشنات. ولكمتميز في شرق القاهر م يين متر مرب  من اوراضي رموق   2والتي تبل  
مبدجيننة وغيننر ملزمننة وي طننرف، وال توجنند أيننة ضننماتات رالتوصننل إلنن  اتفنناق تانناجي محنندد  ننين منن  الشننركة 

الونننرفين. إن  القنننرار الناننناجي رشنننأن شننن ل وتوقينننت أي صنننفقة محتملنننة  نننين الشنننركتين هنننو أمنننر مننننوط رموافقنننة 
، مننن  الحصنننو  علننن  الموافقنننات ال زمنننة منننن الايئنننات مهلسننني إدار  الشنننركتين والهمخيتنننين الخمنننوميتين لامنننا

   .المفتصة"
     

  8102نظرة عامة على 
 

الشننننركة رولنننن  كبيننننر علنننن   ، كمننننا تتمتنننن 8132للسننننوق الخقنننناري المصننننري انننن    يها يننننةتن ننننر سننننوديك رد
 ار ة. والقيمة المرتفخة لخ متاا التهنتهاتاا الخقار ة اعتماداا عل  مصداقيتاا الكبير  مشروعاتاا وم

 



 

مننا يمثننل تمننواا فنني ، ر8132مليننار جنيننه مننن المبيخننات المتخاقنند علياننا انن    2.2تسننتادف سننوديك تحقينند و 
التنو . كمننا تتسننم رنن نندعم مننن محف ننة مشننروعاتاا التنني وذلننك  8132مقارتننة رأهننداف  %21المبيخننات  نسننبة 

رق وغننرب القنناهر ، واطنن ق يشنناد الخننام الحننالي إطنن ق مراحننل جدينند  فنني المشننروعات الحاليننة فنني كننل مننن شنن
 مشرو  جديد في الساحل الشمالي. 

 
ومنن راإلضافة لذلك، تستادف الشركة إط ق مشرو  جديد عل  أرض اليسنر ان   الربن  اواينر منن الخنام. 

وتقنوم الشنركة ان   الخنام ملينار جنينه.  1.9تبلن  إيراداتانا اإلجمالينة  8132وحند  فني 3112المفو  تسليم 
ليننات التسننليم فنني اثنننين مننن مشننروعاتاا، همننا مشننروعي فيليننت وسننيزار وهننو مننا سيسنناهم فنني الحننالي  نند  عم

 تحقيد تمو كبير في اإليرادات.  
 

 نبذة عن سوديك

تخد سنوديك منن كبنرص شنركات التونو ر الخقناري الراجند  علن  المسنتوص اإلقليمني، حين  تقنوم  تونو ر عندد منن 
مصننر. تتنننو  المشننروعات التنني تقيماننا سننوديك لتاننم مشننروعات المشننروعات الخقار ننة الكبيننر  والمتنوعننة فنني 

س نية متنوعة، مراكنز تهار نة عم قنة تانم متناجر للتهزجنة ومقنار للشنركات، حين  تمثنل تلنك المراكنز أسنواق 
مركز ة وأماكن حار ة لس ان شرق وغرب القاهر . سنوديك مدرجنة فني  ورصنة اووراق المالينة رالقناهر  تحنت 
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