
 
 
 

 

  7102 عام المالىال من النصف األولعن سوديك ُتعلن نتائجها المالية 
 التسليم مع زيادة ربحية العمليات التشغيليةعمليات رتفاع إفي األرباح نتيجة  تضاعف

 

 7171أغسطس  71القاهرة في 

 ل النفنا الس ل من  عن  تواجهانا الةال نة الّةهة خنة  نا "منردك "أعلنت شركة السادس من  أتونر ر للونة نة ساثمنو ةا  
 .7302يرت ر  03الخام سالةنواي في 

 
  مقا تة بنفس الفورة م  الخام الةاضي %88مل رن جن ه، بنةر  0020إيرادات النشاط: إجةالي 
 :مقا تة بنفس الفورة م  الخام الةاضي  %003مل رن جن ه، بنةر  043صافي الر ح 
  72الر ح:  صافيهامش%  
 
 :7302 يونيو 03مالي الُمجمعة في رقام من قائمة المركز الأ

  :مل ا  جن ه  2.2أس اق القبض 
 مل ا  جن ه 0 :سما كخادله الرص د النقدي 

 

 النتائج المالية: 
 

بزينادة أت نر من  ال نخا مقا تنة بنن  نا ل النفنا الس ل من  الخنام مشنرسعات  8سحدة فني  404وسل م قامت مردك  ب
تة ننه هننلز الزيننادة فنني عةل ننات الوسننل م  يننادة بنسننبة الخننام الةاضنني. س  ننا ل تفننس الفوننرة منن  تننم تسننل ةاا سحنندة  037
بلغت مساهةة الرحندات الوني تنم تسنل ةاا فني اكسنواسن  يزيداتسن ز مقا تة بنفس الفورة م  الخام الةاضي، كةا  030%

 علي الورالي. %30س %63الي  سسمواسن  يزيداتس ز 
 

إ تفننا  مقا تننة بنننفس الفوننرة منن  الخننام الةاضنني. سجننا   %88 ز بنةننر قنند ،مل ننرن جن ننه 0020 نشنناطالإيننرادات بلغننت 
تة نه تسنبة مسنناهةة بنال   ح ن   ةشنرسعي اكسنواسن  يزيداتسن ز سسيسنواسن  يزيداتسن زب اإلينرادات تو هنة الوسنل ةات

هننامش  جننا منن  تاح ننة أ ننر ،  علننا الوننرالي. %72س %44تننه مشننرس  مناةننا منن  ق ةننة الرحنندات الونني تننم تسننل ةاا 
 .   الةوقدمة م  مشرس  إمواسن الوسل م في الةراحه  موأثرًا بخةل ات %02الر ح مرتفخًا عند مسور  الي إجة



 
 
 

 

مقا تة بن  ،%033بنسبة  يادة  مل رن جن ه 074ت اعفت أ  اح النشاط لوفه إلا س ا ل النفا الس ل م  الخام،  
بوحسنن   %78امش أ  نناح الوشنغ ه إلننا مل نرن جن ننه  نا ل تفننس الفونرة منن  الخنام الةاضنني. هننلا سقند سصننلت هنر  047
 تقطة أماس، ح   تفرق تةر اإليرادات علا تةر مفرسفات الب ع سالةفرسفات الخامة ساإلدا ية.   020قد ز 

 
مل رن  ا ل تفس الفورة م  الخام  048مل رن جن ه، مقا تة بن  043ل فه إلا  %003حقق صافي الر ح تةرًا بنسبة 

سصنلت   نا ل تفنس الفونرة من  الخنام الةاضني. % 24، مقا تة بنسبة%72ر ح إلا افي السصه هامش ص. س الةاضي
مل نا  جن نه  0.0النديرن الةفنرف ة  الةسنوحقة ب نةنا بلنر  صن د  0.32x  إلنا لحقنرق الةلي نة الةفنرف ة تسنبة النديرن 

ةخنات الخةرات نة لا ئنة الةهو منداد الندفخات الةسنوحقة تراجع  ص د الوزامات ال اضني، ح ن  تراصنه الشنركة، س مفري 
مل نا   0.7، سصنه  صن د الوزامنات ال اضني مسنوحقة السنداد للا ئنة إلنا 7302يرت ر  03. ففي بشكه منظم الهديدة

 . جن ه
  

. كةننا 7304مقا تننة بنااكننة الخننام الةننالي  %08مل ننا  جن ننه مفننري بزيننادة تسننبواا  0بلننر الرصنن د النقنندي سمننا كخادلننه 
 صنن د أس اق سصننه ، كةننا ال صنندة لوحق ننق عراجنند أتبننر عل انناز  كب ننر منن  هننلز قامننت الشننركة بشننرا  أاسن  زاتننة بهنن

بلنر  صن د الندفخات الةقدمنة . فقن  %0.4، ب نةا بلغت تسبة الوخ ر 7302يرت ر 03مل ا  جن ه في  2.2القبض إلا 
. سية ه هنلا الرصن د ق ةنة الرحندات الوني تنم ب خانا سما النت 7302يرت ر  03مل ا  جن ه في  00.4م   الخةا  إلا 

 تسل ةاا  ا ل السنرات القادمة. علي ان يومتحت اإلتشا  
 

 العمليات التشغيلية: 
 

مقا تنة بننفس  %2مل نا  جن نه بنسنبة  ينادة  7لا م  الخنام بلر صافي الةب خات الةوخاقد عل اا  ا ل السوة أشار الس 
سالشننركة فنني مننب لاا لوحق ننق أهنندافاا الب خ ننة لاننلا الخننام للرصننر ل بفننافي الةب خننات الةوخاقنند الفوننرة منن  الخننام الةاضنني، 

 .مل ا  جن ة مفري  4.4عل اا إلا 
 

 سإتخف ت، %8 م  الخام الةاضي بزيادة الفورة سحدة  ا ل تفس 474سحدة  ا ل الخام الحالي، مقابه  442 تم ب ع
ال قنة  ، سهنر منا يدكند نا ل تفنس الفونرة من  الخنام الةاضني %8مقا تنة بنسنبة  %4لوفه الني غا ات الةب خات إلتسبة 

ا تفننع  صنن د الةوحفننات النقدكننة  ننا ل النفننا  .مشننرسعاتاا اليب ننرة فنني امننم مننردك  سامننوةرا  الطلننى الةرتفننع علننا
مل ا  جن ه مفنري  نا ل تفنس  0.04مل ا  جن ه مفري، مقا تة بن  0.8ل فه إلا  %00بنسبة  7302الس ل م  

 . الفورة م  الخام الةاضي
 



 
 
 

 

تهننني مننردك  »الخ ننر الةنونندر لشننركة مننردك  علننا النونناجل الةال ننة سالوشننغ ل ة للشننركة بقرلننه:  -/ ماجنند شننري ّكخلننق
الوي في حر تاا، سهي اثمورات ه ة الوي بدأتا في تنف لها ال رم ثةا  امورات ه واا الطةرحة في  يادة محفظة ال اضي 

م  الخام، ساصلت  ط رد سإيرادات سأ  اح امو ناج ة. س ا ل الر ع ال اتي. سقد أتاح لنا ال  تحق ق تةر مّ 7304منل عام 
 رس  ف ل تدا ه مش الخةا ات السكن ة، ح   شاد هلا الر ع إطاق مكاي كرتدس ، سهي مهةرعة م  الةب خات تةرها

الشنراتة  مشنرس س توطلع  ا ل النفنا ال ناتي من  الخنام إلطناق منردك  اكسنت، س اقباًث كب رًا م  عةاجنا. ثقا اللي 
 ا ل هلا الخام اتطاقًا م   تحق ق أهدافاا الةرضرعةعلي تدكد مردك  س  .بشرق القاهرة هل ر رل س الهديدةمع شركة 

 "امو ناج ة ليافة الطراف ةةمردك  علا تقدكم ق  الةفري سقد ةثقونا في السرق الخقا ي 
 

 نبذة عن سوديك 
 
الةشرسعات  كبر   م عدد بوطرير ح   قامت  مردك  م  أبر  الةطر ي  الخقا ي   في السرق الةفري، خدتّ 

السكن ة  لولب ة الطلى الةوزايد علا الرحدات الحاصلة علا جراجز موخددة في الةهوةخات الخةرات ة الهديدة، الخقا ية
بالقاهرة سهي مد جة بالبر صة الةفرية تحت  مز  للشركة ةقر الرج سيالكقع سالوها ية سالةكاتى اإلدا ية. 
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