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  2:  1سوديك تستحوذ علي مدينة نصر لإلسكان والتعمير عبر مبادلة أسهم 
( في إفصاح للبورصة المصرية, نيتها عن تقديم عرض OCDI.CAأعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واإلستثمار )سوديك( )

(, وذلك عن طريق مبادلة األسهم )عملية غير نقدية( بدون MNHD.CAإجباري ألسهم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير )شراء 
شطب أسهم شركة مدينة نصر من البورصة, وسوف يكون عرض الشراء عن طريق مبادلة سهم واحد من أسهم شركة سوديك في 

% من 51(. عرض الشراء مشروط بإال تقل نسبة اإلستحواذ عن 2:  1لة من أسهم شركة مدينة نصر ) معامل مباد نيسهم مقابل 
أسهم مدينة نصر, وال يزال في مراحله األولي ويتوقف علي اإلنتهاء من إعداد التقرير النافي للجهالة وأيضا دراسة القيمة العادلة 

القيمة العادلة. وعلي صعيد أخر, أعلنت شركة  للمستشار المالي المستقل. وقد تم تعيين مستشار مالي مستقل وذلك إلعداد دراسة
 مدينة نصر أنها ستناقش عرض الشراء في إجتماع مجلس اإلدارة القادم. )بيان البورصة المصرية( 

       
 التحليل والتقييم المبدئي لبحوث عربية أونالين

 تقييم صافي األصول

 تقييم صافي األصول    
 جنيه مصري سوديك مدينة نصر 
 إجمالي قيمة األصول 5٤٠,٠٠٠,٠٠٠,2٧ ٣٣,٩5٠,٠٠٠,٠٠٠
 تكلفة أعمال الترفيق (٠٠٠,٠٠٠,٦,٨٨5) (٠٠٠,٠٠٠,2٧5,٧)
 تكلفة األراضي (5٧,٧55,151) (٦٦٠,٣15,1)
 صافي قيمة األصول 2٤٤,٨٤٩,5٩٧,2٠ 2٦,٦٧٣,٣٣٩,٦٨5
  لقروضا (5٧٩,٠٠٦,٤٦٠,1) (٠٤5,2٩٤,٣٨5)
 و ما شابها النقدية 2٣٠,12٦,٩٣٤,٤ ٦25,1٦2,٣٩٩
 قيمة الشركة 2٦٣,٦٠٠,٠٧٣,2٣ 2٦,٦٨٧,٤5٧,٠1٦
 عدد األسهم المصدرة    *2٩٨,٦٦٨,٦٤٨ 1,2٠٠,٠٠٠,٠٠٠
 سهمصافي قيمة األصول/ ٩,٣5 22,2

 بحوث عربية أونالين قديراتالمصدر: ت
 %٨٩,٤مليون سهم عن طريق زيادة رأس المال بنسبة  ٣٠٦تشمل إصدار *
 
  حوذ سويدك على سهم مدينة تسهم من شركة سوديك بسهمين من شركة مدينة نصر. بناء عليه ستسادلة باإلستحواذ بمسيتم

يمنا للشركتين بصافي بناء على تقجنية للسهم  ٣5,٩( مقابل قيمة سهم سوديك 2*22,2جنية للسهم ) ٤٤,5نصر بسعر 
 سوديك.شركة  لصالح%( 1٩جنية للسهم )+ ٨,٦بعالوة  قيمة األصول
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  ظة أراضي شركة مدينة نصر الهائلة. كما ستسفاد شركة مدينة للشركتين حيث ستستفاد سوديك من محف ةمفيد الصفقةنرى أن

 سوديك.لاستراتيجة التنمية المربحة نصر من 
 

  مليار  1,٨تبلغ و أرباح محتجزة مليار جنية  ٤,1تتمتع سويدك بسيولة مرتفعة حيث تبلغ قيمة النقدية مع أذونات الخزانة
% من 51قيمة مقدرَا على جنية ) مليار 1٣,٦1 تحدد قيمة الصفقة عند لكنة غير كافي لتغطية العرض حيث تقديرنا ,جنية

 ٣٠٦بإصدار % ٨٩,٤جنية للسهم(. لذلك تنوي سوديك زيادة رأسمالها على األقل بنسبة  22,2أسهم مدينة نصر بسعر 
 منا.يتم إعتبارة في تقي و هو مامدينة نصر على األقل, % من أسهم 51مليون سهم لتغطية إستحواذ 

 
  لكي تزيد حصيلة محفظة اإلنكماش الحالي في دورة أعمال قطاع العقارات استراتيجي لسوديك في ظل يعد توقيت الصفقة

 .العقارية يبةالضر والتي ال يطبق عليها مليون متر مربع(  1٧أراضيها )التي تبلغ مجمعة 
 

  ستمكن هذة الحصة  حيثوتتحول شركة مدينة نصر كشركة تابعة لسوديك. تسعى سوديك إلمتالك حصة حاكمة في مدينة نصر
إتمام اإلستحواذ قبل لمحفظة األراضي. كما أن سوديك تستهدف من تحديد خطة التنمية اإلستراتيجية في مدينة نصر الحاكمة 

من  . حيث أن2٠1٩في الطرح الثانوي لمدينة نصر طبقًا لخطة الحكومة في برنامج الطروحات والتي من المقرر أن تتم 
كما ذكرت وزارة قطاع األعمال مطور رئيسي. لصالح  المباشرشراء العن طريق أمر خصخصة شركة مدينة نصر  المتوقع ان تم

 نتوقع أن و ليس بالضرورة عبر سوق المال. ينرئيسي ينسيكون لمستثمر ربما  2٠1٩الطرح الثانوي في  أنمسبقًا العام 
 محفظة أراضيها.رغبة فى  باألساسمطورين من الخليج ر صتجتذب شركة مدينة ن

 
  آالف جنية للمتر في شرق القاهرة وتبلغ تكلفة  ٧مدينة نصر  غير المطورة لشركة راضياأل ة محفظيبلغ متوسط سعر بيع

مليون جنية. لذلك  1,٦تبلغ  لتكلفة الحصول على االراضى مة الدفتريةيالقباإلضافة إلى أن ألف جنية للمتر  1,5الترفيق 
 %.1٨1جنية للسهم بتوقع صعود  22,2 القيمة العادلة شركة مدينة نصر بصافي قيمة األصول تبلغ

 
  وتبلغ تكلفة  أماكن مختلفةآالف جنية للمتر في  ٧,٨سوديك غير المطورة لشركة راضي األ يبلغ متوسط سعر بيع محفظة

مليون جنية. لذلك القيمة  5٧,٨تبلغ  األراضى لتكلفة الحصول على مة الدفتريةيجنية للمتر باإلضافة إلى أن الق ألف 2الترفيق 
 %.٩٣جنية للسهم بتوقع صعود  ٣5,٩بصافي قيمة األصول تبلغ سوديك العادلة شركة 

 
  مليون متر  ٣,5مقسمة على تقع معظمها في شرق القاهرة مليون متر مربع  ٩تبلغ تمتلك شركة مدينة نصر محفظة أراضي

 ة)مجاور ي امليون متر مربع في سار  5,5غير مطورة( ومليون  2,٩بواقع مدية تاج )بالقرب من مدينة هيليوبليس مربع في 
 ألف متر مربع في حدائق نصر. ٧٩,٨باإلضافة إلى غير مطورة(  متر مربع مليون ٤,٧لمدينتي بواقع 
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 مليون متر  ٣,٦موزعة على شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي حيث مناطق متميزة في  جاذبة تمتلك سوديك محفظة أراضي
مليون متر مربع في الساحل  1,٣٦و  فى شرق القاهرة %(٣٧مليون متر مربع ) 2,٩٦%( في غرب القاهرة و ٤٦مربع )

 %(.1٧الشمالي )
 

 تقييم مضاعف الربحية المقارن

 طبقًا لقطاع العقارات تقييم مضاعف الربحية    
 جنيه مصري سوديك مدينة نصر 
 2٠1٨صافي الربح المتوقع في  2٤٨,٧٦٨,٧٤5 ٧22,1,1٧٦,٠55
1,2٦٤٨ ٠٠,٠٠٠,٠٠٠,2٩٨,٦٦٨ *  عدد األسهم المصدرة 
 ربحية السهم 1,2 1
 مضاعف الربحية لقطاع العقارات 25,2٤ 25,2٤
 2٠1٨القيمة العادلة للسهم طبقا لمضاعف الربحية المتوقع في  2٨ 2٤
 القيمة السوقية 1٩,٠2 5,٦

2٦٦%  ٤٧%  إمكانية الصعود 
 بحوث عربية أونالينتقديرات المصدر: 

 %٨٩,٤مليون سهم عن طريق زيادة رأس المال بنسبة  ٣٠٦*تشمل إصدار 
 
  مرة. 2٤,25 عندو مضاعف ربحية قطاع العقارات  2٠1٨تم التقييم بناء على صافي الربح المتوقع في 
 
  بصعود محتمل بواقع جنية للسهم  2٨,٠٠ جنية للسهم و لسوديك عند 2٤,٠٠القيمة العادلة لسهم مدينة نصر عند تحديد تم

 .2٠1٨أكتوبر  15% على الترتيب. طبقَا لسعر إغالق جلسة 5٠% و 2٠٠
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 التحليل المالي

 2٠1٨قائمة الدخل لشركة مدينة نصر عن النصف األول من عام     
 جنيه مصري  2٠1٨ األولى ستة أشهر 2٠1٧ األولى ستة أشهر

 اإليرادات 1,2٦٦,٩٧٦,٦51 ٠٦٧,٤22,1,155
-- 1٠%  معدل النمو 
 مجمل الربح ٤٧٨,2٤2,٠٠٠,1 ٧٣٤,٠٧٠,٧٨5
-- 2٧%  معدل النمو 

٦٨%  ٧٩%  هامش مجمل الربح 
 الربح التشغيلي 5٨٨,٨٠2,2٣٦ ٦٧٧,٩5٩,٨٩2
-- 1٨%  معدل النمو 

5٩%  ٦٣%  هامش الربح التشغيلي 
 صافي الربح 5٨٨,٠2٧,٨٦1 5٠٨,٩٤٨,٠٤٩
-- 1٦%  معدل النمو 

٤٤%  ٤٦%  هامش صافي الربح 
 , بحوث عربية أونالينللشركة المصدر: القوائم المالية

 
 2٠1٨قائمة الدخل لشركة سوديك عن النصف األول من عام     

 جنيه مصري  2٠1٨ األولىستة أشهر  2٠1٧ األولىستة أشهر 
 اإليرادات 22٦,٨٨٣,٠5٠,1 512,1,1٧٣,٣٨٠
-- -1٠%  معدل النمو 
 مجمل الربح 51٤,٠٨٧,٤٦٤ ٤٣٣,٩٨٤,٣1٦
-- 1٨%  معدل النمو 

٣٧%  ٤٩%  هامش مجمل الربح 
 الربح التشغيلي ٣1٦,٦٠٣,٨5٧ ٤٤٤,٤٤٣,٣25
-- -٣%  معدل النمو 

2٨%  ٣٠%  هامش الربح التشغيلي 
 الربحصافي  12٤,٨٨٤,٣٧2 ٣٤٠,٤٧٩,٤٧٨
-- 1٠%  معدل النمو 

2٩%  ٣٦%  هامش صافي الربح 
 , بحوث عربية أونالينللشركة المصدر: القوائم المالية
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 يجب ال التقرير هذا بأن علما للجميع متاحة و متوفرة مصادر من بالشركة البحوث إدارة بواسطة التقرير هذا إعداد تم
 إنها إعتقادنا في معلومات و آراء من به ما أن و إستثمارية قرارات أية إتخاذ أو البيع أو للشراء كحافز به يعتد أن

 المعلومات إستخدام عن ناتجة خسائر ألية نتيجة مسئولية أي تتحمل ال البحوث إدارة إن و. نشرها وقت دقيقة و عادلة
 والذي المالي للتحليل طبقا هي التوصية تلك بأن العلم برجاء. إستثمارية قرارات أية إتخاذ في التقرير هذا في الواردة
 مع التوصية هذه تتعارض أن ويمكن الطويل المدى على الشركة أرباح اإلعتبار في آخذا للسهم, العادلة القيمة يدرس
 .البورصة في اللحظي والعرض الطلب إال اإلعتبار في تأخذ ال والتي الفني التحليل توصية
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 قســــــم البــــــحوث

 ميخائيل فوزى سالي /ة األستاذ

 مدير إدارة البحوث

SMikhail@arabeyaonline.com 

 

 عالء أحمد األستاذ /                         نداأمل  األستاذة /                   مصطفى شفيع األستاذ /           

 محلل مالي                                       محلل مالي                                        محلل مالي                      

       AAhmed@arabeyaonline.com             ANada@arabeyaonline.com             MShafie@arabeyaonline.com 

 

 األستاذ/ مايكل أرميا

  رئيس قسم التحليل الفنى

MArmia@arabeyaonline.com 

 

األستاذة / ريهام ياسر                     األستاذ/عمر حسين                   

المــــؤسسات  رئيس إدارة مبيعات                          رئيس إدارة مبيعات األفراد             

       OHussein@arabeyaonline.com                     RYasser@arabeyaonline.com 

 

ليلي طارق      األستاذة /               األستاذ / معتز عشماوي                

الفروع             –العضو المنتدب            العضو المنتدب                    

        MHassan@arabeyaonline.com              LTarek@arabeyaonline.com 

 

 

الموقع اإللكتروني الجديد للشركة  : www.arabeyaonline.com 

الموقع اإللكتروني الخاص بالتداول  www.aolbeg.com    
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