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  2020أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية لعام أهم 

 العام الماضيبمقارنة  %2مليار جنيه بزيادة  7.4إلى  وصلت المتعاقد عليها اجمالي مبيعات 
 مقارنة  %19مليار جنيه من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها بزيادة  7.2 المتعاقد عليها مبيعات الوحدات السكنية سجلت

 العام الماضي ب
  المتعاقد عليهامن اجمالي المبيعات  %14الغاءات المبيعات و تمثل 
  مليار جنيه خالل العام  4.3وصلت المتحصالت النقدية إلى  
  وحدة 1150 كانوحدة بمشروعاتنا، وهو ما يتخطى المستهدف خالل العام والذي  1163تم تسليم 
   مليار جنيه  5.6إيرادات النشاط وصلت إلى 
  32مليار جنيه وبهامش مجمل ربح  1.8مجمل الربح وصل إلى% 
  18وبهامش أرباح تشغيل جنيه  مليارأرباح التشغيل سجلت%  
  15وبهامش صافي ربح  مليون جنيه 820وصل إلى المسيطرة صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير%  

 

عاًما مليئًا بالتحديات لكافة القطاعات  2020العضو المنتدب لشركة سوديك: "لقد كان -وتعليقًا على النتائج المالية، يقول ماجد شريف

، ةاالقتصادية، ورغم ذلك تمكنا من تحقيق نتائج مالية قوية خالل العام، ونمواً كبيراً في كل من مبيعات الوحدات السكنية ومعدالت الربحي

يز سوديك مرة اخرى بقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه كافة شركائها رغم التحديات. تستمر سوديك فى تنفيذ استراتيجية االحتفاظ لتتم

المستقبل، وإطالق جيل جديد من المشروعات في المجتمعات  فيباألصول غير السكنية المتميزة والتي تساهم في نمو اإليرادات المتكررة 

يعكس  2021جديدة. إّن مقترح توزيع األرباح هذا العام يُعد شهادة على التزامنا تجاه المساهمين، كما أّن نمونا المستهدف لعام العمرانية ال

 ثقتنا في السوق العقاري المصري وقدرة سوديك على خلق القيمة فى شتى مجاالتها ".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مليار جنيه على الرغم من التحديات المرتبطة بوباء كورونا  7.4اجمالي المبيعات المتعاقد عليها يحقق رقًما قياسيًا جديًدا بتسجيل  

 جنيًها للسهم 0.55المستجد، ومجلس إدارة سوديك يقترح توزيع أرباح بواقع 
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  2020التطورات على مستوى الشركة خالل العام المالي 

  مقترح توزيع األرباح

مقترح إّن جنيه للسهم، بشرط موافقة الجمعية العامة العادية للشركة.  0.55اقترح مجلس إدارة سوديك توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 

 التوقعاتوتفشي وباء كورونا المستجد، يُعد شهادة عملية على ثقة اإلدارة في التطلعات على التوالي على الرغم من  الثالثتوزيع األرباح للعام 

على  مرةعات المستتوزيالسوديك ب سعي. وتؤكد توزيعات األرباح أيًضا على تهالعقاري ومتان المستقبلية اإليجابية للشركة ومرونة قطاع التطوير

      ع بها قائمة المركز المالي للشركة واألداء المالي المتميز والتدفقات النقدية القوية.المساهمين بدعم من السيولة المرتفعة التي تتمت

 الديون

ة حزمة ائتمانية متوسطة األجل بقيمخالل العام المالي الماضي، وقعت شركة سوريل لالستثمار العقاري المملوكة بالكامل لشركة سوديك على 

األفريقي الدولي وفقًا لمبادرة البنك المركزي لتمويل المطورين العقاريين. سيتم توجيه التسهيل االئتماني مليار جنيه مع البنك العربي  2.57

لمباني السكنية وكذلك ا لتمويل مشروع "فيليت" في القاهرة الجديدة، بما في ذلك األعمال االنشائية والتشطيبات الخاصة بنادي فيليت الرياضي

 المقرر تأجيرها. 

 إطالق مشروعات جديدة            

فدان  500، وهو ثاني مشروعات سوديك التي يتم إطالقها في قطعة األرض التي تبلغ مساحتها Karmellأطلقت سوديك خالل العام مشروع 

. 2020ديسمبر  أواخرل العام على الرغم من إطالقه من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خال %6بزايد الجديدة. ساهم المشروع الجديد بنسبة 

 الذي و األرضمن  قطعةهذه الوالذي يمثل أولى مشروعات سوديك على  VYEإطالق مشروع  نجاح بعد Karmellيأتي إطالق مشروع 

 .  2020مليار جنيه من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها مع ختام عام  3.6من تحقيق  2019تمكن منذ إطالق المشروع في ديسمبر 

 آخر مستجدات مشروع مالذ            

وقد كان من المخطط أن  2020منطقة الساحل الشمالي، لم تتمكن سوديك من إطالق مشروع مالذ خالل عام في نظًرا لتأخر تصاريح البناء 

 على العام المالي وعلى الرغم من تأجيل إطالق المشروع. يساهم المشروع بمبلغ مليار جنيه ضمن مستهدفات سوديك للمبيعات خالل العام

 نقل تبعية قطعة األرض إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.  باالخص، عدًدا من التطورات اإليجابيةشهد المشروع إال أّن ، 2021

 التصنيفاتعادة إوالتطبيق المبكر لتعديالت المعايير الدولية للتقارير المالية           

. 2020عام ل المالية مقوائال/المعايير الدولية للتقارير المالية على لتطبيق المبكر لتعديالت معايير المحاسبة المصريةاالقيام بقررت إدارة الشركة 

لقوائم ا عرضوالتغييرات الجديدة في  بعض التصنيفاتتم إطالق . باإلضافة لذلك، 2021هذا وسيصبح تطبيق هذه التعديالت الزاميًا اعتباًرا من 

ً ، لتصبح أكثر عامهذا ال المالية    لتحسين معدالت الرافعة المالية. اإللتزاماتاجمالي  تخفيضولعمالئنا،  اإللتزاماتجانب خاصة في  وضوحا

 تغييرات في مجلس إدارة الشركة            

لشركة دارة غير التنفيذي ل/أسامة صالح في منصب رئيس مجلس اإلالسيد خالل العام المالي الماضي، أعلنت سوديك عن تعيين الوزير السابق

أعوام. باإلضافة لذلك، تم قبول استقالة  6شغل هذا المنصب لمدة  كتور/هاني سرّي الدين الذي، خلفًا للد2020اعتباًرا من األول من أبريل 

 .عضو مجلس اإلدارة المستقل-شكري األستاذ/حسين

 2021 الشركة لعام مستهدفات           

. وتتوقع 2020مقارنة بمبيعات  %19جنيه بمعدل نمو  مليار 8.8إلى تصل  2021تستهدف سوديك تحقيق اجمالي مبيعات متعاقد عليها خالل 

، بينما تتوقع سوديك أن تصل مصروفات العمليات مليار جنيه 7ي حوالب إيراداتاجمالي تحقيق و وحدة  1200الشركة القيام بتسليم حوالي 

   مليار جنيه على مدار العام. 3.9إلى االنشائية 
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  األداء التشغيلي

 بأكمله  2020العام المالي           

مقارنة  %2بزيادة  ،مليار جنيه 7.4اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى وصول  الي ادي، وهو ما العاموحدة خالل 1361قامت سوديك ببيع 

العام الماضي. تمكنت الشركة من تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لنمو مبيعات الوحدات السكنية مع االحتفاظ باألصول التجارية في مليار جنيه 7.3بـ 

فقط من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها التي حققتها سوديك على مدار العام  %3السكنية غير المتميزة للتأجير، حيث بلغت مبيعات الوحدات 

مليار  6مقارنة بـ  %19مليار جنيه، بزيادة  7.2، بينما بلغ اجمالي المبيعات المتعاقد عليها للوحدات السكنية 2019خالل  %17مقارنة بـ 

 . 2019جنيه تم تسجيلها خالل العام المالي 

ثل مإّن التواجد القوي واألداء المتميز لسوديك في منطقة غرب القاهرة ساهم في تحقيق مبيعات كبيرة للجيل الجديد من مشروعات الشركة والمت

مجتمعة بنسبة في غرب القاهرة حيث ساهمت مشروعات سوديك  ،Karmellمشروع باإلضافة ل The Estatesو VYEفي مشروعي 

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  %39المتعاقد عليها خالل العام، بينما ساهمت مشروعات شرق القاهرة بنسبة من اجمالي المبيعات  61%

 من مشروعي فيليت وسوديك ايست.   بمساهمه كبيرة، العامخالل 

سلبيًا باإللغاءات  العامقد تأثرت االلغاءات خالل  هذا ومن اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل العام. %14الغاءات المبيعات نسبة  مثلت و

ة في الربع نتيجة الغاء صفقة مبيعات كبيركذلك ، وأوائل العام المرتفعة بصورة استثنائية نتيجة الموجة األولى من انتشار وباء كورونا في مصر

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  %10الثالث من العام. ولكن مع استبعاد أثر تلك الصفقة، ستصل نسبة الغاءات المبيعات خالل العام إلى 

 . العامخالل 

مليار  4.6، مقارنة بمتحصالت نقدية بلغت %8اد بلغت ه، مع نسبة تعثر في السدمليار جني 4.3بلغ صافي المتحصالت النقدية خالل الفترة 

. لقد ارتفعت نسبة التعثر في السداد خالل النصف األول من العام نتيجة ألزمة كورونا، ولكن هذه النسبة 2019خالل  %6جنيه ونسبة تعثر 

 تراجعت خاصة مع استقرار األوضاع واستئناف األنشطة االقتصادية المتنوعة.  

. هذا وقد وصل عدد الوحدات التي تم تسليمها في 2019وحدة خالل  1176وحدة على مدار العام، مقارنة بـ  1163بتسليم قامت سوديك 

وحدة من اجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها، بينما  678مشروعات شرق القاهرة، وبالتحديد في كل من ايستاون ريزيدانسيز وفيليت، إلى 

عدد من وحدات وحدة. وخالل العام بدأت سوديك في تسليم  424تسليمها في مشروعات غرب القاهرة إلى وصل عدد الوحدات التي تم 

وحدة، وكذلك تسليم  71بإجمالي عدد وحدات  One 16تسليم وحدات المشروع السكني في مشروعاتها في سوديك وست، حيث بدأت 

وحدة تم تسليمها في تلك  54و 5و 27ووستاون ميديكال سنتر بإجمالي عدد وحدات  IIوستريب  The Portalالمشروعات التجارية 

وحدة  152حيث قامت سوديك بتسليم  ،مشروع أكتوبر بالزا في غرب القاهرةوحدات . بدأت الشركة أيًضا في تسليم المشروعات على التوالي

    في هذا المشروع.    

 .  2019مليار جنيه خالل  3.1مليار جنيه مقارنة بـ  3.4ثمارية لإلنشاءات خالل الفترة في الوقت نفسه بلغ اجمالي النفقات االست
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 األداء المالي 

 قائمة الدخل           

 بأكمله  2020العام المالي          

ي ايستاون ريزيدانسيز وفيليت بشكل رئيسمشروعي شرق القاهرة ب من عمليات التسليممليار جنيه بدافع  5.6بلغت ايرادات النشاط خالل العام 

، بينما ساهمت مشروعات غرب القاهرة بنسبة على التوالي من القيمة اإلجمالية لعمليات التسليم خالل العام %25و %33واللذان ساهما بنسبة 

لدولية معايير المحاسبة المصرية/المعايير ا تجدر اإلشارة أّن اإليرادات الناتجة عن المبيعات العقارية خالل العام تأثرت بتطبيق تعديالت. 35%

ألقساط المحصلة من العمالء للوحدات التي تم تسليمها ا عن الهام لييالتمومليون جنيه تمثل المكون  547للتقارير المالية والتي تضمنت مبلغ 

من معايير المحاسبة  48، وهو ما يتوافق مع المعيار رقم الوحدة استالم تاريخ وحتىعن الفترة من تحصيل االقساط خالل العام والمستحقة 

   المصرية.   

على األقساط المحصلة من العمالء للوحدات  المرسملةمليون جنيه تمثل الفائدة  547وبصورة مشابهة، تتضمن تكاليف المبيعات العقارية مبلغ 

 المسلمة خالل العام.  

لتطبيق المبكر لتعديالت ا. ومع استبعاد تأثير %32يسجل هامش مجمل ربح بنسبة و ،جنيهمليار  1.8خالل العام ليصل إلى ارتفع مجمل الربح  

هامش ربح زيادة العام الماضي. ويرجع هذا التحسن إلى  %27بـ  مقارنة %34معايير المحاسبة المصرية، ستصل هوامش مجمل الربح إلى 

كان   هذا باإلضافة إلى تحسن مزيج عمليات التسليم حيث ،المشروعاكثر تقدم من مشروع فيليت خاصة مع مواصلة سوديك تسليم المراحل 

  المسلمة خالل العام. مشروع ايستاون ريزيدانسيز المتقدم النصيب االكبر من حيث القيمةل

لتطبيق المبكر لتعديالت اومع استبعاد تأثير  .%18إلى مليار جنيه خالل العام وبهامش أرباح تشغيل  أرباح التشغيلمن ناحية أخرى وصلت  

ويأتي هذا التحسن على خلفية ارتفاع هوامش مجمل  ،2019خالل  %13مقارنة بـ  %20الي  صل أرباح تشغيلي معايير المحاسبة المصرية،

 .عن التأخيرات الناتجة وبالتحديد من الشروط الجزائيةالربح باإلضافة لزيادة اإليرادات األخرى، 

مليون جنيه. وقد تحسنت هوامش صافي الربح  820وصل صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة خالل العام إلى 

صافي دخل التمويل بسبب االنخفاض الحاد في أسعار  %68نتيجة ارتفاع ربحية العمليات التشغيلية، ولكنها تأثرت سلبًا بانخفاض  %15لتسجل 

تصل لتطبيق المبكر لتعديالت معايير المحاسبة المصرية، ساومع استبعاد تأثير  بعد خفض البنك المركزي المصري لها خالل العام. خاصةالفائدة 

 2019خالل  %13، مقارنة بـ %16هوامش صافي الربح الي 
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 قائمة المركز المالي            

ودائع الصيانة مليار جنيه تمثل  1.3 ال يتضمن حوالي المبلغ أن ذلك الجدير بالذكرمليار جنيه مصري. ومن  2.2بلغ الرصيد النقدي وما يعادله 

يتضمن  بالتاليو ،وما يعادلهايُظهر الرصيد اإلجمالي للنقدية  في قائمة المركز المالي حساب الرصيد النقدي وما يعادله كان تاريخياعمالء. لل

بأكمله، فقد قامت الشركة بإعادة تصنيف وفصل ودائع  2020المبالغ المرتبطة بودائع الصيانة للعمالء. ولكن بالنسبة للقوائم المالية الخاصة بعام 

  الصيانة للعمالء من حساب النقدية وما يعادلها وتوجيهها محاسبيًا لرصيد حساب المدينين وحسابات مدينة أخرى.  

وخالل  .مليار جنيه 2.3، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 0.37xالرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى استمرت 

سوديك  تقوم. وقد احدى الشركات التابعة،، من خالل لمشروع فيليتموجه مليار جنيه  2.57العام وقعت لسوديك على تسهيل ائتماني بقيمة 

 .بشكل رئيسي تدريجيًا لتمويل االستثمار في األصول العقارية ذات اإليرادات المتكررة بزيادة رافعتها المالية

قامت الشركة أيًضا بإعادة تصنيف االستثمارات العقارية تحت التنفيذ خالل العام، والتي كانت تندرج قبل ذلك تحت حساب مشروعات تحت  

مليار جنيه في أصول عقارية تحت التنفيذ للتأجير وهو ما يعكس استراتيجية  2.1ستثمار ، قامت الشركة با2020التنفيذ. ومع نهاية العام المالي 

 الشركة الهادفة لتكوين محفظة من المشروعات ذات اإليرادات المتكررة.  

غير المحصلة من  االجلة الشيكات استبعاد، عن طريق دفعات حجز -عمالء رصيد لعرًضا جديًدا  2020هذا وتعكس أرقام نهاية العام المالي 

مات عرض هذه االلتزا( ، بهدف تحسين مدرجة ضمن بنود المركز المالىالجلة غير اآلالعمالء أصحاب الوحدات التي لم يتم تسليمها )الشيكات 

بيعات المتعاقد اإليرادات غير المحققة من الممليار جنيه. وقد وصل رصيد  7.6إلى  وصلتمن خالل إظهار المبالغ التي تم تحصيلها فقط والتي 

، وهو ما يوفر رؤية واضحة إليرادات 2020ديسمبر  31مليار جنيه في  21.4إلى  عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير

مدرجة ضمن بنود المركز الجلة غير اآلالشيكات ورصيد  دفعات حجز -رصيد عمالء  قيمة بجمع اآلن  الرصيد هذا احتسابويمكن الشركة. 

  مليار جنيه.    13.8بقيمة  المالى

المدرجة جلة اآلالشيكات مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة األجل )تعكس  4.4مليار جنيه، منها  15.8هذا وقد بلغ رصيد أوراق القبض 

رجة في المد أوراق القبض تصنيفإعادة  تم (، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات النقدية للشركة. وضمن بنود المركز المالىوغير المدرجة 

مليار  2سجلت  و الوحدات التي تم تسليمها فقط والتي تم اثباتها في رصيد اإليراداتبقبض المرتبطة الأوراق رصيد  تمثللقائمة المركز المالي 

 المالي قائمة المركز ضاحاتيإفي  ا. أما قيمة أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها سيتم اإلفصاح عنه2020في ديسمبر  جنيه

 . 2020مليار جنيه في نهاية  13.8قيمتها إلى  توصل (مدرجة ضمن بنود المركز المالىالجلة غير اآل)الشيكات 
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 بنود مختارة من القوائم المالية المجمعة لشركة سوديك 
ييرات على إدخال تعديالت وتغية للتقارير المالية، مع المصرية/المعايير الدولالتطبيق المبكر لتعديالت معايير المحاسبة القيام بالشركة قررت لقد 

تيح أسلوب عرض أفضل اللتزاماتنا تجاه العمالء. وفيما يلي استعراض لبعض البنود المختارة بما ي في أسلوب عرض القوائم المالية التصنيفات الواردة

 .     2019نيف البنود إلبراز تأثير التغييرات وإتاحة المقارنة المباشرة مع أرقام من قائمة الدخل قبل وبعد تطبيق تعديالت وإعادة تص

 قائمة الدخل المجمعة عض بنودب

 

 

 بنود قائمة المركز المالي الُمجمعةعض ب

  

 

 

 

 

بعد التعديالت  2020
 وإعادة التصنيف

معيار 
المحاسبة 
 المصرية

94رقم   

معيار 
المحاسبة 
 المصرية

84رقم   

معيار 
المحاسبة 
 المصرية

47رقم   
إعادة 

 التصنيف
التعديالت قبل  2020

 وإعادة التصنيف
التغير 
بالمليون جنيه بيانال 2019 السنوي  

 إجمالي اإليرادات 5,329 (7%) 932 4 76 - 565 - 573 5

 تكلفة اإليرادات (3,864) (16%) (246 3) - - (547) - (793 3)

 مجمل الربح 466 1 15% 686 1 76 - 18 - 781 1

 هامش مجمل الربح 27%  34%     32%

 أرباح التشغيل   702 42% 999 - (2) 18 2 017 1

 هامش أرباح التشغيل 13%  20%     18%

 صافي دخل التمويل 228 (65%) 79    (5) 73

 صافي الربح قبل الضرائب 930 16% 078 1  (2) 18 (3) 091 1

 الضرائب (209)  (265)     (265)

 حقوق الملكية غير المسيطرة   (3)   (4)  (6)

 صافي الربح بعد الضرائب  719 13% 811  (2) 14 (3) 820
 وحقوق الملكية غير المسيطرة

 هامش صافي الربح 13%  16%     15%

 
 

 
بعد التعديالت  2020

 وإعادة التصنيف

معيار 
المحاسبة 
 المصرية

94رقم   

معيار 
المحاسبة 
 المصرية

84رقم   

معيار 
المحاسبة 
 المصرية

47رقم   
بعد  2020رصيد 

 اعادة التصنيف

اعادة 
 التصنيف

قبل التعديالت  2020  
 قائمة المركز المالي بالمليون جنيه وإعادة التصنيف

 عمالء و أوراق قبض 11,376 (589 10) 787 - 7 - 794

 أستثمارات عقارية تحت التطوير - 103 2 103 2 - - - 103 2

 أعمال تحت التنفيذ 470 15 (031 2) 439 13 - 936 - 375 14

 عمالء وأوراق قبض 405 4 (195 3) 210 1 (2) 10 - 218 1

 مدينون وأرصدة مدينة أخرى 726 1 272 1 998 2 (0) - (3) 2995

  و ما فى حكمها النقدية 808 2 (272 1) 536 1 (0) - - 536 1

 اجمالي األصول 529 37 (784 13) 745 23 (2) 953 52 748 24

 اجمالي حقوق الملكية 066 6 - 066 6 (2) 18 (10) 072 6

دفعات حجز -عمالء  704 19 (020 13) 684 6 - 936 - 619 7  
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ديسمبر  31 هيكل ملكية األسهم في

2020  

  نبذة عن سوديك

التطوير العقاري في مصر، تُعد سوديك من أبرز المطورين  في قطاع عام 25مدار استناداً لتاريخها الممتد على 
العقاريين في السوق المصري، حيث قامت بتطوير العديد من كبرى المشروعات العقارية الحاصلة على جوائز متعددة 

  .في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية والمكاتب اإلدارية

وتُعد الشركة من  .(OCDI.CA) يقع المقر الرئيسي للشركة بالقاهرة وهي مدرجة بالبورصة المصرية تحت رمز
الشركات غير العائلية القليلة التي يتم تداول أسهمها في البورصة المصرية، وتلتزم بتطبيق أفضل معايير الحوكمة 

  .المؤسسية الصارمة في كل ما تقوم به من أنشطة

  استباقيةبيانات 

يرجى العلم أن البيانات واألرقام الواردة في هذه الوثيقة، والتي ال تُعتبر بيانات تاريخية، تعتمد بشكل رئيسي على 
التوقعات والتقديرات والمقترحات واآلراء والقناعات الحالية لشركة سوديك. وبالتالي فإّن هذه البيانات تتضمن مخاطر 

ن عدم التأكد وعددا من العوامل األخرى، ولذلك ال يجب االعتماد على تلك البيانات معروفة وغير معروفة، وقدراً م
بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات مسبقة. إّن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافاً" أو "بيانات استباقية"، 

: على هذا النوع من البيانات االستباقية من قبيل وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خالل التعبيرات واأللفاظ الدالة
 "نعتقد"، وكذلك-"نواصل"-"ننوي"-"تقديرات"-"مشروع"-"ننتظر"-"يجب أن"، "نتوقع"-"نأمل في"-"نتطلع"-ربما"

ي لالصيغ المنفية من تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازيها. أما النتائج أو األداء الفع
لشركة سوديك فربما يختلف بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك "األهداف" أو "البيانات االستباقية". 
إّن أداء شركة سوديك ُمعّرض لعدد من المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل المتنوعة يمكنها أن 

اردة ال والبيانات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات االستباقية الوتتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج األعم
في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات االقتصادية العالمية، المناخ 

ية األعمال، وغيرها من االقتصادي والسياسي في مصر، ظروف منطقة الشرق األوسط والتغيرات في استراتيج
 .العوامل األخرى
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