
 

 
 

مليون  555ماليين جنيه وصافي مبيعات متعاقد عليها بقيمة  6تحقق صافي ربح قدره  سوديك

  3152جنيه خالل الربع األول من 

)السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار( عن نتائجها المالية  سوديك أعلنت شركة -3152مايو  33القاهرة في 

 كالتالي:  3131مارس  13خالل الربع األول من العام الحالي والمنتهي في المجمعة 

  مليون جنيه 311: النشاط إيراداتإجمالى 

 مليون جنيه  6324الربح:  مجمل 

  ماليين جنيه  4: ربح الفترةصافي 

ماليين جنيه  4المالية خالل الربع األول من العام الحالي تحقيق الشركة لصافي ربح بقيمة وقد أظهرت النتائج 

خالل  (، بينما بلغت اإليرادات المجمعةمليون جنيه 13من العام الماضي  صافي الربح خالل الربع األول بلغ)

       (2 مليون جنيه 133 بلغت اإليرادات خالل الربع األول من العام الماضيمليون جنيه ) 311 نفس الربع

مقارنة بنفس الربع من العام الماضي إلى تراجع  3131ويعود االنخفاض في اإليرادات خالل الربع األول من 

ارت وفقاً للخطط المستهدفة، ص من هذا العام األول ّن معدالت التسليم خالل الربعأوبالرغم من  معدالت التسليم2

، اعتماداً على استكمال عدد من الثاني من هذا العام النصف في معدالت التسليم خالل مخططةطفرة مع 

  قطامية بالزا، فورتي وست، ذا بوليجون، ذا ستريب وكازا2   خالل تلك الفترة وهي المشروعات

 3131في قدرة الشركة على إنجاز معدالت التسليم السنوية المستهدفة خالل العام المالي  سوديك وتثق إدارة

مليون  6324الربح المتحقق خالل الربع األول من هذا العام  مجملوحدة2  في نفس اإلطار، بلغ  411بإجمالي 

العام الماضي2 وقد من % خالل نفس الربع 32%، مقارنة بـ 11جنيه، حيث بلغ معدل هامش الربح اإلجمالي 

2 أما انخفاض ألجريا وذا ستريب مشروعيفي  هاميسلتي تم تدعم من هذه المعدالت ارتفاع ربحية الوحدات ال

 2 3133ديسمبر  13هوامش صافي الربح فتعود لنهاية فترة اإلعفاء الضريبي للشركة في 

 وبلغت     3133تحقيقها خالل العام المالي التي تمكنت الشركة من ، وجمالي المبيعاتإلوبعد القفزة القياسية 

، حيث بلغ إجمالي المبيعات منذ بداية العام 3131أدائها البيعي المتميز خالل  سوديكمليار جنيه، تواصل  321

إلطالق المرحلة  سوديكشهر مايو الجاري، تخطط  كر إنه بإنتهاءذوالجدير بالمليون جنيه2  143وحتى اآلن 

    ، وهو المشروع الذي طال انتظاره بالقاهرة الجديدة2     ستاوناياألولى من مشروع 

  -انتهى-

  SODICنبذة عن 

من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة على المستوى اإلقليميي، حييث تقيوم بتطيوير عيدد مين المشيروعات  SODICتعد 

لتضيم مشيروعات سيكنية متنوعية، مراكيز  SODICتتنيوع المشيروعات التيي تقيمهيا 2 العقاريية الكبييرة والمتنوعية فيي مصير

تجارية عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات، حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق 

لمزييد مين المعلوميات،   (OCDI.CA)بورصية األوراق الماليية بالقياهرة تحيت اسيم  فييمدرجية  2SODIC وغير  القياهرة

  www.sodic.comعنا يرجى زيارة موق

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 

 تراكس مصر –أحمد كمال 

 تراكس مصر -رويدا بيبرس

 تراكس مصر -منى سيف

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

 mona.seif@traccs.net  rowaidah.bibers@traccs.net -  Ahmed.kamal@traccs.net-تروني: الكبريد 
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