
، وتجدد التزامها باالستمرار في خطتها 3102الُمجمعة للشهور التسعة األولى من  المالية سوديك تعلن عن نتائجها

 الطموحة للنمو والتوسع

 القاهرة، جمهورية مصر العربية

ةةة -3102نوفمبر  4 ور التسةةة خةل  الشةه أعلنت شركة سوديك )السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار( عن نتائجها الماليةة المججمع

 :كالتاليجمةة وجاءت النتائج المج  .3300 سبتمبر 03ة في والمنتهي ،من الةام الحالياألولى 

 
 
 : 3102جمعة في الشهور التسعة األولى من نتائج المُ ال

 

 مليون جنيه  757: إجمالي إيرادات النشاط 

 مليون جنيه  353: مجم  الربح 

  جنيه  مليون 03: صافي الربح 

 : 3102 سبتمبر 21جمعة في النتائج المُ 

 مليون جنيه  0033: حسابات المدينين 

 مليون جنيه  3082: مشروعات تحت التنفيذ 

 مليون جنيه    257: الرصيد النقدي 

 
 

 3033 ، حية  بلتةت 3300تةاقد عليها خل  الشهور التسةة األولةى مةن مبيةات المج ال إلجمالى رقماً قياسياً  سوديك حققت

%، مقارنةة بمبيةةات نفةس الفتةرف مةن الةةام المااةي. كمةا 27مليون جنيه، وهو ما يمثة  ييةادف فةي حجةم المبيةةات بنسةبة 

 0835تةاقةد عليهةا خةل  الفتةرف المةذكورف شهدت هذه الفترف عدداً محةدوداً مةن اإللتةاءات، حية  بلةي صةافي المبيةةات المج 

 مليون جنيه.  
 

خةل   تةاقد عليهةاهادئة نسبياً، حي  بلي صافي المبيةات الجديدف المج  3300  الربع الثال  من كانت حركة المبيةات خلو

شةهر رماةان و حظةر ب متةثثراً اياةاً  ،خةل  هةذا الربةع في المبيةةات الموسمية هاتتجالل مليون جنيه نظراً  035 الربع

 073مليون جنيه، مقارنة بمبلي  257بلي  نقدياً  رصيداً  3300سبتمبر  03وأظهرت مييانية سوديك المجمةة في  . التجو 

 .            ، ناتجة عن مةدالت تحصي  مرتفةة فى هذه الفترفمليون جنيه خل  الفترف السابقة
 
    في ك  من مشروعي أليجريا والقطامية بليا بقيمة 3300وحدف خل  الربع الثال  من  000قامت سوديك بتسليم و

و وحدف.  002ص  بإجمالي عدد الوحدات المجسلعمة خل  الشهور التسةة األولى من الةام إلى مليون جنيه، وهو ما و 350

تثثر عمليات التسليم باالاطرابات السياسية واالقتصادية التي تمر بها البلد، ولكن مايالت سوديك على ثقة من  رغم

وقع أن يشهد الربع تفمن الم وحدف. 333والبالي عددها  3300م المالي قدرتها على تسليم الوحدات المستهدفة خل  الةا

مجموعة من  اولى التسليمات فى األخير من الةام المالي الحالي قفيف ملموسة في عمليات التسليم، على خلفية 

حلة األولى من خل  تلك الفترف، وهي بالتحديد فورتي وست، ذي بوليجون، ذا ستريب، كايا، والمر الجديدف المشروعات

       .           تةاقديةال التسليم مواعيدمشروع ويستاون ريييدنسيي، والتي يتم تسليمها قب  عام كام  من 

، إال أنع سوديك تتوقع استكما  3300وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بالمناخ االقتصادي في مصر بوجه عام خل  

ان تص  حجم سوديك  تستهدفو مةدالت التحصي  القوية. كذلك و ، التةاقدات الجديدفعلى خلفية  الةام الحالي بنتائج قوية

             .الحالي نهاية  الةامب جنيه مليون  833 الى فى شرق و غرب القاهرف في تنفيذ مشروعاتهااتها استثمار



المجتمةات  المتخذف من قب  هيئةبوقف اإلجراءات اره قرأصدر مجلس الدولة  3102نوفمبر  9في الجدير بالذكر أن و
وهو المشروع المملوك لشركة سوري ، احدى الشركات  ،إنهاء عقد تخصيص أرض مشروع ايستاونبالةمرانية الجديدف 

 6ذلك بةد صدور حكم مجلس الدولة السابق والصادر بتاريخ قد جاء وركة سوديك والمملوكة لها بالكام . التابةة لش
 ياألول المراح لكام  إصدار تراخيص البناء تم الذى على أثره و، مشابه للهيئة في هذا الشثن بإبطا  قرار 3102أبري  

وعليه قامت الشركة بالتةاقد مع شركات مقاولين  .الفترف من يوليو إلى سبتمبر المااي فى لمشروع إيستاون رييدنس
 وجارى تنفيذ األعما  اإلنشائية للمشروع. كدفةة أولى لهذه المراح ، مليون جنيه مصرى 031بقيمة تتةدى 

 
 -انتهى-

  

  SODIC عن نبذة

من كبرى شركات التطوير الةقاري الرائدف على المستوى اإلقليمي، حي  تقوم بتطوير عدد من المشروعات الةقارية  SODICتةد 

متنوعة، مراكي تجارية عملقة تام  لتام مشروعات سكنية SODICتتنوع المشروعات التي تقيمها . الكبيرف والمتنوعة في مصر

 SODIC. متاجر للتجيئة ومقار للشركات، حي  تمث  تلك المراكي أسواق مركيية وأماكن حارية لسكان شرق وغرب القاهرف

لمييد من المةلومات، يرجى ييارف موقةنا   (OCDI.CA)مدرجة في بورصة األوراق المالية بالقاهرف تحت اسم 

www.sodic.com  

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 تراكس مصر-منى سيف -رويدا بيبرس -أحمد كما  

 33031219 (202+)فاكس:  6860-3304 (202+)تليفون: 

- mona.seif@traccs.net  rowaidah.bibers@traccs.net-تروني: بريد الك

  Ahmed.kamal@traccs.net 
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