
 

 
 
 

 3102 سوديك: أداء تشغيلي وتجاري متميز خالل الربع الثاني من

 

ختل   كادكدتلللس أعلنت  رتة س دتك )ا ساددتم   كتو أ لتكنة دللنك)تس كا(دتل كمةئ عتو نلمليةتم ادكمد)تس ادك يك  تس -3102سببتمبر  2القاهرة في 

 كيك س  مدلمدى:كيمء  ادنلملج اد .3300)كن)ك  03ادنصف األك  كو اد مم ادحمدي كادكنلةي في 

 

  :كل)كو ين)ه  654إيكمدي إ)ةا ا  ادنرمط 

  :كل)كو ين)ه  061كيك  ادةنح 

   كل))و ين)ه  64ةنح: ادصمفي 

 
 

ة)ز ندتز ك وتك  كةاحت  كتو ا)دتلمكو تلث  ث حلل  كن) تم  ي)مدت)س ن ت  إطتل  اء كلك)ز، ح)ادةنع اد مني كو اد مم ادحمدي نأ اخللك  دك )ا
رتة س  -ادككلتكا درتة س اددتم   كتو أ لتكنة دللنك)تس كادكرتةكعم  اد لمة)تس  دتكة)    كع إ)دتلمكو نمدلتموةا ادي )ت ااديزء ادد نى كتو كرتة

 فتي وتاا األ اءدتموم ك .كل)تكو ين)ته 013نلغت  نل)كتس ن) )ته   كحت ا دت ن)س 433ادل ميت  علتى  ح)ث لتم  -% درة س دك )ا033ككلك س نندنس 

اإلدغمءا  خل  ندنس  كادي )ة نمدا ة او، ادحمدى ارةة ا(كدى كو اد مماددلس  خل  كل)مة ين)ه 0800  ادرة س ح)ث فميكن) م  إيكمدي  ز)م ا

كل)تمة ين)ته، كوتك كتم )فتك  صتمفي  0846خل  ادنصف األك  كو اد تمم ادحتمدي ادرة س صمفي كن) م   )نلغد، نف  ادفلةا  من  كح ك ه دلغم)س 

ادكخططتم   إعلكت  أعلنت  دتك )ا أ)ًتمن أو و)لتس ادكيلك تم  اد كةان)تس  كي  .ئكل)مة ين)ه 0840 3303سكن) م   نمد مك  3303عمم كن) م  

يمكت  نتمدلكي)ع علتى ك ،ادكحت ا  ادكنمعتسديك)تع  لةاخ)ص ادننمء ىحصل  ادرة س عل م،  كة)ز ندز كرةكع ا)دلمكو ديك)ع كةاح  ادلفص)ل)س
           أ  نمدف   األعكم  اإلنرمل)س نمدكرةكع.، كن م  ادكرةكعإنرملن ادكلمك(  ادخمصس ع   كو علك 

 
% 053نك ت    لةتمكل)تكو ين)ته، كوتك كتم ) نتي ز)م  031ختل  ادةنتع اد تمني كتو اد تمم ادحتمدي  رتة س دتك )ا نلغ صمفي إ)ةا ا  نرتمط ك ي 

كحت ا  كرتةكع يطمك)تس نتلزا كادلتي دلدتل)م ادز)تم ا ك ت (   وتاه ادفلتةاادز)تم ا فتي إ)تةا ا  ادنرتمط ختل   كل    واه. ك كلمةنس نمدةنع األ

 003أ  تة كتو  د)ص  إيكمدى ادكحت ا  ادكدتلكس كتو كرتةكع أدية)تمنكرةكع أدية)م  كح ا لم لدل)كةم 46 ع    ااك ،كح ا  033كصل  إدى 

ادنصتف األك  كتو عتمم  فتى كل)كو ين)ه 601كح ا نل)كس  303نةاا ل كو ادرة س ي  يمك  نلدل)م ك .3303في  ادكرةكع كح ا كنا ن ا)س لدل)م

سفتكةلي  كرتةكعم  ادرتة س كخللتف فتى ادلدتل)كم   أعت ا كتو اد تمم ادحتمدي ز)تم ا كلحكيتس فتي  ادنصف اد منىككو ادكلكيع أو )رة   .3300

  كو إغفم  لأ )ة اديةكف ادةاونس على ك    ادلدل)كم .، ئة)ز ندز كد ، اي نكد)يكو، اا دلة)ب،  مزا، كدلمكو
           

 
وتمك  صتمفي %، أكتم 03 وتمك  ةنتحنإيكتمدي كل)تكو ين)ته،  44ح خل  ادةنع اد مني كتو اد تمم ادحتمدي مةننلغ إيكمدي ا( ،فى نف  ادد)م ك

ختل  ادةنتع  أةنمحةتمك) تك  ادتا دز)تم ا إ)تةا ا  ادرتة س كإيكتمدي  ،% ختل  ادةنتع األك  كتو اد تمم5% كلمةنس نندتنس 00ادةنح فل  كص  

فتي كدت)ةا  د)رتة  أ اءن غ)تة كدتنك   3300 عمم كو اد مم ادحمدي )   على أو األك ادنصف دك )ا خل  دء ادلكي كادكلك)ز اد مني. إو  األ ا

 .     ادنل  لكايةةمادلى  ادلح )م على ادةغم كو  دك )ا كإنيمزالةم

 
  -انتهى-

  

  SODIC عن نبذة

دلكى اإليل)كي، ح)ث للكم نلطك)ة ع   كو ادكرةكعم  اد لمة)س اد ن)ةا كادكلنكعس في كو  نةى رة م  ادلطك)ة اد لمةي ادةال ا على ادك SODICل   

دلًم كرةكعم  د ن)س كلنكعس، كةا ز ليمة)س عكليس لًم كلمية دلليزلس ككلمة دلرة م ، ح)ث لك    SODICللنكع ادكرةكعم  ادلي لل)كةم . كصة

 (OCDI.CA)ك ةيس في نكةصس األكةا  ادكمد)س نمدلموةا لح  ادم  SODIC. ةب ادلموةاللا ادكةا ز أدكا  كة ز)س كأكم و حًة)س دد مو رة  كغ

  www.sodic.comدكز)  كو ادك لككم ، )ةيى ز)مةا ككي نم  

http://www.sodic.com/
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 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 

 كصة لةا  -كنى د)ف -ةك) ا ن)نة  -أحك   كم  

 33031219 (202+)فم  :  6860-3304 (202+)لل)فكو: 

 mona.seif@traccs.net  rowaidah.bibers@traccs.net -  Ahmed.kamal@traccs.net-لةكني: نة)  اد 
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