
 
 

 

 

 األول الربع فى جنيه مليون 785 بقيمة تعاقدات جديدة وإجمالي جنيه مليون 04 قدره ربح صافي تحقق سوديك

 4400 من

  رايياأل محفظة فيوزيادة عام لبداية قوية ل

 

 

خالل الشهور  سوديك )السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار( عن نتائجها المالية الُمجّمعة: أعلنت شركة 4102يونيو  5القاهرة، 

 وجاءت النتائج الُمجمعة كالتالي:. 4132مارس  13الثالث األولى من العام الحالي، والمنتهية في 

 

 : 4102 مارس 10 في المنتهية للفترة قائمة الدخل من أرقام

 

 مليون جنيه  113: إجمالي إيرادات النشاط 

 مليون جنيه  24: مجمل الربح 

 مليون جنيه  21: صافي الربح 

 : 4102مارس  10في المنتهية  لفترةل  قائمة المركز المالي من أرقام

  :مليون جنيه  1584حسابات المدينين 

  :مليون جنيه  4222مشروعات تحت التنفيذ 

  :مليون جنيه    815الرصيد النقدي 

 585   ليهاالُمتعاقد ع الجديدة مبيعاتال إجمالي بلغتقوي خالل الربع األول من العام، حيث  تشغيلي بأداء 4132 عام سوديك بدأت

 حيث ،المبيعات إجمالي من ضئيلة نسبةك اإللغاءات  جاءتو .مليون جنيه 517بينما بلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها  ،يهمليون جن

الماضي، وهو ما يعكس تحسناً  العامالفترة فى  نفس% انخفاضاً في المبيعات الملغية مقارنة ب73مليون جنيه، بما يمثل  84بلغت قيمتها 

 بنسبة زادت الحالي العام من األول الربع مبيعات أن بالذكر جدير وكذلك مصداقية سوديك كمطور عقاري. العامة يةاالقتصاد الحالةفي 

مليون جنيه(، وزيادة قدرها  831العام الماضي  من خيرمن العام الماضي )بلغ صافي مبيعات الربع األمقارنة بالربع األخير  15%

 يمهد ما وهو ،مليون جنيه( 883األول من العام الماضي )بلغت صافي مبيعات الربع األول من العام الماضي  الربع% مقارنة ب45

 العام الماضي.  خالل التي حققتها الشركة االستثنائية النتائج يفوق المتميز األداء من آخر امعل سوديك أمام الطريق

 

         لمرحلة العاشرة من مشروعها السكنىل سوديك طالقإل بشكل رئيسي الحالي العام من األول الربع مبيعاتوترجع نتائج 

 ربع.ال هذا% من إجمالي مبيعات 28 قرابة من تحقيق وحدها تمكنت التيالمرحلة  هي، و"ويستاون ريزيدانسيز"

 

 الشهرريزيدانسيز"   تاونايس"  طالق المرحلة الخامسة من مشروعإ مع خاصة، 4132 فىوتستمر سوديك في تحقيق مبيعات قياسية 

في  الجديدة مليار جنيه. وتخطط سوديك إلطالق عدد من المشروعات  3.2الشركة حتى تاريخه  مبيعاتإجمالي  بلغتالماضي، حيث 

 .الحالى الشهر خالل" تاون ريزيدانسيز ايس" المرحلة السادسة من مشروعبإطالق   بدءاً   ،القادمة مرحلةال

 

وعمليات التسليم،  المتحصالت النقديةتمكنت سوديك من اختتام هذا الربع بشكل قوي من ناحية  فقد ،المالية النتائج مستوى على أما

 . واألرباح

 



 
 

 هاإجمالي يبلغ والتي ،على مدار العام الحالي المستهدفة المتحصالت مع يتوافق ما وهو ،مليون جنيه 135 النقدية المتحصالت بلغت حيث

 مليار جنيه.  3.4

 

 مليون جنيه 424وحدة بقيمة  332بتسليم وقامت  ،المستهدفة رقاماأل تخطي من سوديك تمكنت فقد التسليم، عمليات مستوى على أما

 .الوحدات التي تم تسليمهاوقيمة  من حيث عدد % مقارنة بالعام الماضي321بزيادة  ،خالل الربع األول من العام

 

 

  سجلت الشركة مجمل ربح بقيمة كما  % مقارنة بالعام الماضي.314نسبتها  بزيادة همليون جني 113 الشركة تإيرادا بلغتوقد  هذا

 مقارنة بالعام الماضي.% 875 ةمليون جنيه بزياد 21ربح الصافي بينما بلغ  ،بالعام الماضي % مقارنة27 بزيادة هجنيمليون  24

 من عددتسليم  الى راجعاً  ،الماضيالعام  عن% 8 بنسبة منخفضاً و ،%13 نخفض هامش الربح اإلجمالي مسجالً ا خرآلوعلى الجانب ا

 % لنفس الفترة 8بنسبة  مقارنة  ملحوظة % بزيادة31  الربح صافى ل هامشسجّ ذلك  منرغم بالو ،وحدات بمعدالت ربحية منخفضةال

 بالعام الماضي.

 

 يالتالمزايدة األخيرة فدان ضمن  113الشركة عن تقديمها ألعلى سعر لقطعة أرض بمساحة  إعالن مع زامن تلك النتائج القويةتتو

قلب القاهرة الجديدة قرب شارع التسعين، استراتيجي في  بموقع رضاألقطعة  وتتميز. هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بها قامت

 .  الشركة أراضي لمحفظة قيمةإضافة المتوقع أن تمثل  منوالتي 

 

 ومأأأن،  أراضأأأيها محفظأأأة لتوسأأأيع الشأأأركةاسأأأتراتيجية  ضأأأمن المأأأذكورة المزايأأأدة علأأأى قطعأأأة األرض فأأأىتقأأأدم سأأأوديك  يأأأأتيو

 . القادمة سابيعألا خالل القطعة هذه عن بالمزايدة الخاصة النهائية الموافقه الشركةالمنتظر أن تتسلم 

 
 

 -انتهى-

 

 بذة عن سوديكن

من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة على المستوى اإلقليمي، حيث تقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية الكبيرة والمتنوعة  سوديك تعد

لتضم مشروعات سكنية متنوعة، مراكز تجارية عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات،  سوديك في مصر. تتنوع المشروعات التي تقيمها

  مدرجة في بورصة األوراق المالية بالقاهرة تحت اسم سوديك .حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق وغرب القاهرة

  (Ticker OCDI) رةموقعنالمزيد من المعلومات، يرجى زياwww.sodic.com 

  : لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال

 منى سيف -رويدا بيبرس -أحمد كمال 

 تراكس مصر

 00003233( 202فاكس: )+ 8680-0003( 202تليفون: )+

 mona.seif@traccs.netrowaidah.bibers@traccs.net - Ahmed.kamal@traccs.net : بريد الكتروني
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