
         

       

   والتوريد للمشتريات تشارترد  معهد من المشتريات في التميز جائزة على تحصل سوديك

    الجائزة  هذه تحصد مصر في شركة أول سوديك

 2021ديسمبر  05القاهرة في 

ليوم على شركة التطوير العقاري المصرية الرائدة، عن حصولها ا  ،"سوديك"  واالستثمار  للتنمية  أكتوبر  من  السادس  شركة  علنتأ

المؤسسة العالمية الرائدة في مجال إدارة   ،والتوريد  للمشتريات  تشارترد  معهدمن    (PEP)"  المشتريات  في  التميز  برنامج  جائزة"

     المشتريات وسالسل التوريد.  

ي تحقق أعلى مستويات تُعد جائزة برنامج التميز في المشتريات من الجوائز العالمية المرموقة التي تُمنح للمؤسسات والشركات الت

مستمرة وخلق قيم مضافة لسالسل   اتتحسين إجراءالتميز في أنشطة المشتريات وسالسل التوريد بها. وتسعى هذه الجائزة لتحفيز  

استراتيجية الشركة. تتضمن قائمة الشركات العالمية الحاصلة  تنفيذ  التوريد، وإبراز الدور الرئيسي الذي تلعبه إدارة المشتريات في  

البريطاني لألعمال الخيرية  على تلك الجائزة كل من بريتيش بتروليوم وشيفرون و الملكي  ،  The Royal British Legionالفيلق 

   حكومة المملكة المتحدة وشركة توتال الفرنسية وغيرها. لوالقطاع التجاري  

للمشتريات   تشارترد  معهد  تقييم  فريق  أشاد  وقد  اإلجراءاتهذا  قوة وشفافية  تطبق  على  التي  العمل  والتزامبالشركة  ونظم  إدارة   ، 

 ، سوديك  في  التوريد  وسالسل  المشتريات  دورة  مراجعة  وخالل.  ألهداف االستراتيجيةالوصول لدعم  لتقديم قيم حقيقية  بالمشتريات  

        . ترياتوسالمة ووضوح سياسات وإجراءات المش  لشركة،ا بها تتمتع التياإلدارية  المنظومة قوة التقييم  فريق الحظ

القاهرة والساحل   القاهرة وشرق  تجدر اإلشارة أن سوديك تطّور مجتمعات عمرانية راقية ومتعددة االستخدامات في مناطق غرب 

عالمية الحائزة على جوائز  العقارية  المشروعات  من  كبير  تطوير عدد  ل  الشمالي، من خالل  منها   على   المتنامي  الطلبتلبية  سعيًا 

مدرجة في بورصة األوراق شركة  . سوديك  في السوق المصري كنية والتجارية ومشروعات التجزئة عالية الجودة  لمشروعات السا

      . 1998في مصر منذ مارس المالية 

: "تتعامل سوديك بالتزام سوديك  لشركة  المنتدب  العضو-شريف  ماجدوتعليقًا على حصول سوديك على هذه الجائزة الرفيعة، يقول  

للتأكد من تطبيق معايير وإجراءات المشتريات على مستوى الشركة  دائًما  نسعى  كما  أنشطة وإجراءات المشتريات،  ة  كافكامل مع  

يتمتع بأعلى إّن  بأكملها.   الذي  المتكامل  التي تطبقها بكل حزم، ومنهجها اإلداري  المؤسسية  للحوكمة  العامة  بالقواعد  سوديك تفخر 

ذلك. ومن دواعي فخرنا أيًضا أننا شهادة فعلية على  ، بمثابةجائزة برنامج التميز في المشترياتتُعد ، ولهذا والفعالية مستويات الكفاءة

   .أول شركة تحصل على تلك الجائزة الهامة في مصر"

: "إّن تقارير المشتريات التي يتم رفعها  والتوريد  للمشتريات  تشارترد  بمعهد  المشتريات  في  التميز  قطاع  رئيس-مارتن  آالنيضيف  

 سوديك في    المشتريات  فريق  إنّ .  جدية  بكل  ؤكد أن الشركة تنظر إلدارة سالسل التوريد بهاألعلى المستويات اإلدارية في سوديك ت

تكار وتطوير أهداف  مواصلة تحسين وابسوديك بالتميز الذي يتيح لها  تتمتع  كما    ،الشركةالنسبة األكبر من نفقات  إدارة  عن    مسئول

    .أتمنى أن أتعاون مرة أخرى مع فريق سوديك في المستقبل القريب"وفي الختام أقوى للمشتريات ودعم أعمالها باستمرار. 

عن   المعلومات  من  المشترياتلمزيد  في  التميز  زيارة:  برنامج  يرجى   ،-for-gb/cips-https://www.cips.org/en

programme/-excellence-assurance/procurement-business/supply 

 

 نبذة عن معهد تشارترد للمشتريات والتوريد  

( هو كيان دولي رائد ألهم محترفي إدارة  CIP MENAمعهد تشارترد للمشتريات والتوريد بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا )

في الوقت نفسه يمثل المعهد دولة حول العالم.    150عضو في   70,000التوريد، ويضم في عضويته أكثر من  سالسل  المشتريات و

ة التي يمارسها  مركًزا عالميًا للتميز في كافة الموضوعات والتخصصات ذات الصلة بإدارة المشتريات وسالسل التوريد. إّن األنشط

المؤسسات   أنواع  كافة  في  التشغيلية  والكفاءة  الربحية  على  رئيسي  تأثير  لها  التوريد  المشتريات وسالسل  مجال  في  المتخصصون 

أجل زيادة معدالت ربحيتها.    للشركات، من  المتخصصة  الحلول  والتوريد مجموعة من  للمشتريات  تشارتر  يقدم معهد     والشركات. 

www.cips.org, @CIPSnews 

https://www.cips.org/en-gb/cips-for-business/supply-assurance/procurement-excellence-programme/
https://www.cips.org/en-gb/cips-for-business/supply-assurance/procurement-excellence-programme/


  نبذة عن سوديك

صر تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حالياً بتطوير عدد من المشروعات العقارية المتنوعة في م

في شرق و االستخدامات  متعددة  كبيرة  ومراكز حضرية  إدارية  ومكاتب  وتجارية  سكنية  بين مشروعات  ما  تتنوع  القاهرةوالتي  سوديك .غرب 

  www.sodic.com لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة  .(Ticker OCDI)مدرجة في البورصة المصرية تحت رمز

 

  والصحفية اإلعالمية لالتصاالت

   ،والتوريد للمشتريات تشارترد معهد في العامة العالقات مدير-ساالندياك ترودي

 7554400731(0)44: محمول ،761576 1780(0) 44+ :ت

   ،سوديك شركة في والمشتريات للعقود األول المدير-مجدي محمد

 22540949 2012+: محمول ،38540100 202+: ت

 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:

 إنجي عماد

 مدير أول العالقات اإلعالمية  

 مصر   -تراكس للعالقات العامة

 2207 0900 010+موبايل: 

 engy.emad@traccs.net بريد إلكتروني:
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