
 

 

 نتائج االعمال – "سوديك" واالستثمارالسادس من اكتوبر للتنمية  شركة

 2021 نوفمبر 24

 

 2021لسنة  لثالثاالربع 

 .أشهر 9 خالل جنيه مليون 347 لـ %36" سوديك" أرباح تراجع

  

 
 

 ات رالعقا الصناعة /  القطاع
 2021 ىاألول أشهر 9نتائج 

ظهرت ألقوأئم ألمالية ألمجمعة لشركة  
 
ك توبر للتنمية وأالستثمار  أ

 
ألسادس من أ

شهر)سوديك(، خالل أل
 
ول تسعة أ

 
بالمائة على  %36بنسبة  ترأجع، 2021من  ىأال

ساس سنوي. 
 
 أ

ألماضي،   سبتمبرمليون جنيه خالل ألفترة ألمنتهية في  346.9حققت صافي ربح بلغ  
 مليون جنيه خالل نفس ألفترة من ألعام ألسابق له. 549.4مقابل 

شهر إيرأدأت ألشركة خالل أل تنخفضوأ 
 
ولتسعة أ

 
 3.31لتصل إلى  2021من عام  ىأال

مليار جنيه، خالل نفس ألفترة من ألعام ألسابق له بنسبة  3.58مليار جنيه مقابل
 . %7.5سنوي أنخفاض 

شهر أتمجمل ألربح خالل أل نخفضأ 
 
ولسعة أ

 
جنيه ار ملي 1.05من ألعام ألحالي إلي  ىال

 .%9.2 أنخفاضجنيه عن ألفترة ألمقارنة من ألعام ألسابق بمعدل  ارملي  1.15مقابل 

شهر  أنخفض 
 
بمعدل  %32.3مقارنة ب  %31.7ألىهامش مجمل ألربح في ألتسعة أ

 .نقطة مئوية 0.57أنخفاض 

شهر ألربح في  امشه نخفضوأ 
 
مقارنة  %10.5إلى  2021من ألعام ألحالي من ألتسعة أ

 نقطة مئوية 4.86 أنخفاضمن ألعام ألسابق بنسبة  %15.3ب 

 

 OCDI السهم  كود

 356.2 االسهم عدد

 1,424.8 المال  رأس

 6,892.4 السوقي  المال  رأس

 %65.54 الحر  التداول

  

 19.35 سعر  اخر

 19.35 اسبوع 52 - سعر اعلى

 13.60 اسبوع 52 -سعر اقل

 %35.8 سنة منذ السعر عائد

 %35.4 السنة  أول منذ السعر عائد

  

 1.73 شهر  12 أخر السهم ربحية

 17.54 الدفترية  القيمة

 11.2 الربحية  مضاعف

 1.1 الدفترية  القيمة مضاعف

 %2.8 التوزيعات عائد

  

رباح في ألربع ألثالث أال نعتقد بان ألنتائج 
 
حيادية فبالرغم من ترأجع أال

 .في ألربع أالخير من ألعام ألحالي نسبًيا أن من ألمتوقع تحسن أالدأء
  نتائج حيادية

 

 | محلل مالي   األلفيأحمد 



 

 

 2021 سبتمبر 30نتائج اعمال الشركة عن الفترة المالية المنتهية في 

 البند )مليون جنيه(
 - 3الربع 
2021 

- 3الربع 
2020 

 التغير السنوي
 - 2الربع 
2021 

 التغير الفصلي
العام 
 المالي

العام 
 المقارن 

التغير 
 السنوي

1,023.4 %37.8- 2,320.12 1,442.51 أإليرأدأت
0 

41.0% 3,314.4 3,584.71 -7.5% 

1,051.7 %8.0 369.98 %47.3- 758.82 399.54 مجمل ألربح
0 

1,157.90 -9.2% 

 0.57- %32.3 %31.7 نقطة  8.45- %36.2 نقطة  5.01- %32.7 %27.7 هامش مجمل ألربح
 نقطة 

قلية(
 
 %36.9- 549.45 346.96 %0.8- 122.13 %74.5- 474.94 121.11 صافي ألربح/ألخسارة )قبل ح. أال

 4.86- %15.3 %10.5 نقطة  3.54- %11.9 نقطة   12.07- %20.5 %8.4 هامش صافي ألربح
 نقطة 

 % 37.2- 544.91 342.19 % 3.2- 123.56 % 74.7- 472.79 119.59 صافي ألربح )أألخسارة(

 

داء المالي للشركة عن الربع الثالث
أ
 :التعليق على ال

 بمعدل جنيه ارملي 2,32مقابل  جنيه يارمل 1.44 لثألثا ألربع أيرأدأت بلغت حيث لثألثا ألربع في ألمالية للقوأئم وفقا أاليرأدأت نخفضتأ 
 .%41ربع سنوي بمعدل  ونمو  %37.8 سنوي أنخفاض

 سنوي  ربع أنخفاض %74.7 سنوي أنخفاض بمعدل 472.8مقابل  ألجاري  ألعام من لثألثا ألربع خالل جنيه مليون 119.5 ألربح صافي وبلغ 
رباحو .%3.2 قدره

 
 جنيه بالفترة ألمقارنة. 1.33جنيه مقابل0.34مبلغ لثفي ألربع ألثا بلغ نصيب ألسهم في أال

نشطة في ألربع ألثا 
 
بمعدل أنخفاض في ألربع ألمقارن من ألعام ألسابق  758.8مقابل  399.5حوألي  2021من  لثبلغ مجمل ألربح لال

 % 8ربع سنوي  ونمو 47.3%

وضحت 
 
ن ألشركة أ

 
ن إلى مشيرة ألتسليم، عمليات ترأجع نتيجة جاء أإليرأدأت ترأجع أ

 
خير  ألربع خالل تقع ألوحدأت غالبية تسليم موأعيد أ

 
 أال

 .ألجاري  ألعام من

مليار جنيه خالل ألربع ألثالث  2.21ب  قارنة، موحدة( 196تمثل ) مليار جنيه 1.63ألمبيعات ألتعاقدية للشركة في ألربع ألثالث ألى ترأجعت  
 في  ألشركة مبيعات تعليق إلى ألثالث ألربع خالل عليها ألمتعاقد ألمبيعات إجمالي في ألترأجع يعود، ووحدة( 393ل مثاضي )تمن ألعام ألم

ن ألشركة من بيان بحسب ألقاهرة، غرب في فدأن 500 أل  مشروع
 
عمال نتائج بشا

 
 إجمالي  من %38 إلى تهمساهم نسبة وصلتوألذي  .أال

 بلغت  مبيعات ألمشروع حقق .2019 ديسمبر في Karmellو VYE يضم ألذي ألمشروع هذأ إطالق  وتم ،2020 في عليها ألمتعاقد ألمبيعات
 فدأن 500أل  مشروع في ألبيع عمليات ألشركة علقت .سوديك شركة من بيان بحسب ،2021 مايو وحتى إطالقه منذ جنيه مليار 4.75 نحو
رض موقع بتعديل إخطارها بعد

 
 . ألعمرأنية ألمجتمعات هيئة قبل من ألمشروع أ

دأء من بدعم ألفترة خالل عليها ألمتعاقد ألمبيعات إجمالي من %51 ألقاهرة غرب في سوديك مشروعات حققت 
 
 لمشروع  وألمتوأصل ألقوي أال

“The Estates ”ألكبيرة ألزيادة بدعم %49 ألقاهرةبنسبة شرق  مشروعات وساهمت ألتعاقدية، ألمبيعات إجمالي من %23 بنسبة ساهم وألذي 
ضافت .%25 بنسبة وحده ساهم وألذي ”أيست سوديك“ مبيعات في

 
ن ألشركة أ

 
 خالل جنيه مليون 869 إلى وصلت ألمبيعات إلغاءأت أ

شهر، ألتسعة
 
 .ألقادمة ألفترة في %20 بنسبة مبيعات بإلغاءأت مقارنة ألتعاقدية، ألمبيعات إجمالي من %16 بنسبة أ

 

 



 

 

 

 اخر مستجدات الشركة

 إنترناشونال فنتشرز الدار شركة من مكون تحالف من المقدم اإلجباري الشراء عرض على المالية، للرقابة العامة الهيئة وافقت
 شركة  رأسمال أسهم من %90 بنسبة سهم، مليون 320.57 عدد حتى لشراء ليميتد فورج جاما وشركة ليميتد سي إس أر هولدينجز
 .سوديك – واالستثمار للتنمية أكتوبر من السادس

 وذلك بالعرض، المستهدفة الشركة أسهم من  %51 للتنفيذ أدنى وبحد للسهم، جنيها   20 يبلغ نقدي بسعر ذلك إن بيان، في الهيئة وقالت
 .1992 لسنة  95 رقم المال رأس سوق لقانون التنفيذية  الالئحة من عشر الثاني الباب ألحكام وفقا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

يام عشرة العرض سريان فترة | ري المقدم من الدار فنتشرز | عرض الشراء الجبابيان 
أ
  عمل ا

أ
 24/11/2021 اليوم تداول جلسة من تبدا

يام خمسة خالل المصرية بالبورصة التنفيذ يتم  ،7/12/2021 تداول جلسة نهاية وحتى
أ
  .العرض سريان فترة انتهاء بعد عمل ا

 للسهم جنيها   20 يبلغ نقدي بسعر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المسؤوليةإخالء 

 

 بيع أو شراء عرض يعتبر ال كما ، بيع أو شراءب توصية ذا التقريربه ُيقصد ال. للجمهور المتاحة المعلومات إلى التقرير هذا يستند
  مصادر شركة بريميير من أبحاث إدارة قبل من التقرير هذا في الواردة واآلراء المعلومات إعداد تملقد . فيه المذكورة المالية األوراق

  عن  الناتجة األضرار  أو الخسائر  عن  مسؤولية  أو قانونية مسؤولية شركة بريميير أية تتحمل ال. هانشر وقت في موثوق فيها أنها يعتقد
 .مسبق إشعار دون التقرير  هذا في  الواردة اآلراء لـشركة بريميير تغيير يحق. محتوياته أو المنشور هذا  استخدام

  القارئ يكن لم إذا ، المقصودين المستقبلين إلى فقط نقلها ُيقصد معلومات على( المالحق جميع ذلك في بما) البحثي التقرير هذا يحتوي
 االحتفاظ دون  البحثي التقرير هذا ويجب مسح ،  الفور على بريميير إخطار يرجى ، المقصود المتلقي هو البحثي التقرير لهذا المتلقي أو

  أي  قبل من  إنتاجه إعادة أو توزيعه أو نشره أو  البحثي التقرير لهذا به المصرح  غير  االستخدام  إن. األشكال من  شكل  بأي جزء بأي
ا محظور  المقصود المتلقي بخالف شخص  .تمام 

 أو) الشركة حول نظرهم وجهات أن التقرير هذا في المذكورة( الشركات أو) الشركة يغطون الذين األبحاث محللو/محلل يؤكدو
 .بدقة عنها التعبير تم المالية وأوراقهم( الشركات
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