
                                                                                                

 
 
 

 

 2014من  للربع الثالثسوديك تعلن نتائجها المالية 

 الشركة مبيعات وزيادة مليار جنية في رأس مالأداء قوي للمشروعات جديدة وإطالق 

 

( عن نتائجها المالية الُمجّمعة خالل الشهور SODICواالستثمار ) نت شركة السادس من أكتوبر للتنمية أعل : 4112نوفمبر،  11 القاهرة في

 وجاءت النتائج الُمجمعة كالتالي: ،4302سبتمبر  03لي، والمنتهية في التسعة األولى من العام الحا

 : 4112 سبتمبر 01المنتهية في األولى من العام و تسعةالأرقام من قائمة الدخل للشهور 

 

  :مليون جنيه  798إجمالي إيرادات النشاط 

 مليون جنيه  039: مجمل الربح 

 مليون جنيه  003: صافي الربح 

 : 4112 سبتمبر 01في أرقام من قائمة المركز المالي 

  :مليون جنيه   4,067حسابات المدينين 

  :مليون جنيه  64,7, مشروعات تحت التنفيذ 

  :مليون جنيه   1,034الرصيد النقدي   

 إستثنائيةمبيعات مشروعات جديدة و

دل خةالل تلةك وحة 930بية  كنتيجةة مباشةرل ل مليار جنيه 4صافي مبيعات متعاقد عليها بقيمة األولى من هذا العام  التسعةخالل الشهور سوديك حققت 

% مقارنةة بةنفا الفتةرل 02 بزيةادل نسةبتها مليون جنيةه، 204فقط من العام الحالي  متعاقد عليها خالل الرب  الثالثالمبيعات الصافى الفترل، بينما بلغ 

التةي تةب بيعهةا باللامةل، ايسةتاون ريزيدانسةيز ومشةرو  من العام الماضي. ويأتي هذا األداء القوي للمبيعات على خلفية إطةال  المرحلةة السةابعة مةن 

مليةار  4.0المبيعةات منةذ بدايةة العةام حتةى ا ن صةافى . هذا وقةد بلةغ حتى تاريخهاإلجمالي مليون جنيه من رقب المبيعات  040حيث بلغت مساهمتها 

  . 4300في من مبيعات قياسية  من تحقيقه لنت الشركةلما تم، وهو ما يسهب بشلل كبير في تحقيق مبيعات مماثلة جنيه

 

 نمو اإليرادات واألرباح

نةة بالعةام مقار %09 سةنوية مليةون جنيةه، بنسةبة ديةادل 798 تحقيق إجمالي إيرادات بلغ العام الحالياألولى من الشهور التسعة تملنت سوديك خالل 

مليون جنيه، حيث بلةغ  003إلى   صافي الربح%، كما وصل 04ي هامش ربح بنسبة إجمالمحققاً  ،مليون جنيه 039الربح  الماضي. كما بلغ إجمالي

 %.04 صافي هامش الربح إلى

 

% 04 تبلةغ ، وهةو مةا يمثةل نسةبة نمةومليةون جنيةه 84, وحةدات بقيمةةمليون جنيه، مقارنة بتسةليب  932 بلغتأما على مستوى عمليات التسليب، فقد  

  مقارنة بالعام الماضي.

 

مليون جنيه  944ذا الرقب إلى  مليار جنيه، بينما وصل ه 0.4الشهور التسعة األولى من العام الحالي المتحصالت النقدية خالل حجب هذا وقد بلغت 

 . 4302األولى من الشهور التسعة خالل % 2نسبة التعثر في السداد  بلغت حيث خالل نفا الفترل من العام الماضي

 

 

 مليار جنيةزيادة في رأس المال بقيمة 

 

 ، حيث تبلزيادل رأس مال سوديك والتي استمرت لمدل شهر فترل االكتتابمن العام الحالي م  انطال   تزامنت نهاية الرب  الثالثمن ناحية أخرى 

%، 033 بنسبة تقترب من اإلكتتابتغطية  .  وقد شهد شهر أكتوبربقيمة مليار جنيه دعول قدامة المساهمين لإلكتتاب في ديادل رأس مال الشركة

 0,4.80من  صدررتف  رأس المال المُ ، حيث ابنجاح شركةال مالقد تب إنهاء إجراءات ديادل رأس وبهذا يلون . مليون جنيه 990حيث تب تجمي  

 %. 28بنسبة  جنيه، م  ديادل حقو  مللية حملة األسهب يارمل 0.04مليون جنيه إلى 

 



                                                                                                

 
 

،  المستقبلية. الشركةمشروعات إلى جانب ثقتهب في هذا  ،منح قيمة مضافة لهبوية ثقة المساهمين في قدرل سوديك على المشاركة القتلك تعلا و

 .جديدلالفرص ال منلالستثمار في المزيد  سرا  في تنفيذ المشاري  القائمة، وكذلك السعي بقولاإلقدرل  للشركة تتيح ديادل رأس المالو

 

 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوديك

من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدل على المستوى اإلقليمي، حيث تقوم بتطوير عدد من المشروعات العقارية اللبيةرل والمتنوعةة سوديك تعد 

لتضب مشروعات سلنية متنوعةة، مراكةز تجاريةة عمالقةة تضةب متةاجر للتجزئةة ومقةار للشةركات،  سوديكفي مصر. تتنو  المشروعات التي تقيمها 

مدرجة في بورصة األورا  المالية بالقاهرل تحت اسب  سوديكلمراكز أسوا  مركزية وأماكن حضرية لسلان شر  وغرب القاهرل. حيث تمثل تلك ا

(Ticker OCDI)   لمزيد من المعلومات، يرجى ديارل موقعناwww.sodic.com 

 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 منى سيف -رويدا بيبرس –كمال أحمد 

 تراكا مصر

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

 mona.seif@traccs.net -rowaidah.bibers@traccs.net -  Ahmed.kamal@traccs.netاللتروني:  بريد

http://www.sodic.com/
mailto:rasha@traccs.netبريد
mailto:rasha@traccs.netبريد
mailto:mona.seif@traccs.net
mailto:Ahmed.kamal@traccs.net

