
                                                                                                

 
 

 

 

 2014 من لنصف األولل المالية نتائجها تعلن سوديك

 األول من العام  النصف خالللشركة ل متميزتشغيلى ومالى أداء 

  رايياألمحفظة في توسع و مليون جنيه 91صافى ربح 

 

 الُمجّمعة المالية نتائجها عن (SODIC) واالستثمار للتنمية أكتوبر من السادس شركة أعلنت: 4141أغسطس  41 القاهرة، مصر،

 :كالتالي الُمجمعة النتائج وجاءت. 4302يونيو  03 في والمنتهية الحالي، العام من األولى لستةا الشهور خالل

 : 4002 يونيو 30المنتهية في الستة األشهر أرقام من قائمة الدخل لفترة 

 

 مليون جنيه  536: إجمالي إيرادات النشاط 

 37 بهامش ربح إجمالي مليون جنيه 232: مجمل الربح% 

 14بصافي ربح مليون جنيه  19: صافي الربح% 

 : 4002 يونيو 30أرقام من قائمة المركز المالي  في 

  :مليون جنيه   4,220حسابات المدينين 

  :مليون جنيه   3,682مشروعات تحت التنفيذ 

  :مليون جنيه   762الرصيد النقدي 

متاز النصف األول من العام بإنجازات عديدة للشركة من او. ستثنائيةاإل والتشغيلية المالية النتائج من مجموعةالحالي  العام من األول النصف شهد

زيادة رأس  والبدء في تنفيذ إجراءات، الشركة% من أسهم 4.2قيام مجموعة ريبلوود القابية بشراء حصة و  ،رايياألتوسيع محفظة أبرزها 

 مال. ال

 
 فظة األراضيتوسيع مح

 
 من مربع متر مليون 0.0 حوالى إضافة األمر الذى أدى الىهو و ،4302 من األول النصف خالل القانونية عاتازنالكافة تسوية من   سوديكتمكنت 

إلى أراييها  مليون متر مربع 0.41 إيافة  من الشركة تمكنت ذلك، على وعالوة .غيرالمنماه هاأراييإلى محفظة  ذات الموقع المتميز األراضي

الجديدة.  األخيرة التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانيةفدان فى المزايدة  030مساحة  علىبقطعة أرض ، وذلك بعد فوزها في القاهرة الجديدة

  . مليون متر مربع 3.6إلى  منماه في مصر قد وصلالغير أرايي سوديك إجمالي مساحة وبذلك يكون 
 

 األرباحنمو اإليرادات و
 

 نسبة زيادةبمليون جنيه،  106لغ إجمالي إيرادات الشركة ب حيث ،قيق الشركة لمعدالت ربحية مرتفعةحت من العام الحالي شهد النصف األول

. في نفس الوقت مقارنة بالعام المايي %65 بنسبة نموامحققاً  مليون جنيه 404بلغت قيمة إجمالى الربح  . كمامقارنة بالعام المايي 04%

 . 4300في النصف األول من  مليون جنيه 24 مقارنة بقيمةمليون جنيه، 91 مقارنة بالعام المايي ليسجل  تقريباً  تياعف صافي الربح

 
 

 
 



                                                                                                

 
 

 لنصفا خالل جنيه مليون 122 بقيمة وحدة 440 بتسليم وقامت المستهدفة، األرقام تخطي من سوديك تمكنت فقد التسليم، عمليات مستوى على أما

% 60 و %6وهو ما يمثل نسبة نمو  ،4300مليون جنية في النصف األول من  241بقيمة  الماضي العاموحدة  404تسليم ب مقارنة ،العام من األول

 حيث تم تحقيق كل األهداف المخطط لها.  ،مشروعات 5على التوالي. تضمنت عمليات التسليم المتنوعة 

 

بزيادة قدرها  فقط، في الربع الثاني مليون جنيه 655بينما بلغت  جنيه، مليون 542 نصف األول من العامخالل ال النقدية المتحصالت بلغت هذا وقد

 024ربع السابق، كما حققت صافي نقدية قدره % مقارنة بال63بزيادة قدرها  مليون جنيه 514 رصيد نقديختتمت سوديك النصف األول بوا .54%

 . مليون جنيه

 
 

 أداء قوي للمبيعات 

مان  ةعلاى خلفياة إطاالل المرحلاة العاشار ،ملياار جنياه 0.1اختتمت سوديك النصف األول من العام المالي بتحقيق صافي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 

، حياث سااهمت تلاك تقريباا   ا بالكامالمابيعه تامي ذالاو من مشروع ايساتاون ريزيدانسايز المرحلتين الخامسة والسادسةومشروع وستاون ريزيدانسيز 

هاذا . مليون جنيه على التوالي ضمن نتائج النصف األول من العاام 620ومليون  630المراحل في المشروعين في تحقيق مبيعات متعاقد عليها بقيمة 

 . مليار جنيه 0.5لعام حتى اآلن وقد بلغ إجمالي المبيعات المتعاقد عليها منذ بداية ا
 

اساتثنائيا   4302لقد كاان النصاف األول مان عاام "العضو المنتدب لشركة سوديك  -أحمد بدراوي/ ، يقول السيدنتائج النصف األول للعام وتعليقا  على

 "     خالل الفترة القادمة لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الشركة طلعوتتبكل المعايير، 
 

 
 

 -انتهى-

 

 نبذة عن سوديك

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

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

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

 www.sodic.comموقعنا لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة    (Ticker OCDI)اسم

 

 

http://www.sodic.com/

