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 2021األولى من العام المالي  التسعةالية الُمجّمعة عن الشهور تعُلن نتائجها الم (EGX OCDI.CA)" شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك

  2021 سبتمبر 30والمنتهية في 

 
  

 

 

   2021من  لثالثاأهم أرقام العمليات التشغيلية والنتائج المالية خالل الربع 

 مليار جنيه1.63المتعاقد عليها وصل إلى  اجمالي المبيعات 

  من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  ٪33الغاءات المبيعات بلغت 

  مليار جنيه خالل الربع  1.17وصلت المتحصالت النقدية إلى 

  وحدة بمشروعات الشركة في مواعيدها التعاقدية  304تم تسليم 

 مليار جنيه   1.44 إيرادات النشاط بلغت 

  28مليون جنيه وبهامش مجمل ربح  400الربح وصل إلى مجمل٪ 

  12مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل  177أرباح التشغيل سجلت٪ 

  8مليون جنيه، وبهامش صافي ربح 120صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطرة وصل إلى٪ 

 

 2021سبتمبر  30العام والمنتهية في  من ىاألول التسعة شهوريلية والنتائج المالية خالل الأهم أرقام العمليات التشغ

  مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ٪32مليار جنيه بزيادة  5.39اجمالي المبيعات المتعاقد عليها وصل إلى 

 من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  ٪16الغاءات المبيعات  بلغت 

 مليار جنيه  3.64 المتحصالت النقدية بلغت 

  التعاقدية مواعيدها فيوحدة بمشروعات الشركة  570تم تسليم 

 جنيه   مليار 3.31إيرادات النشاط إلى  وصلت 

 32جنيه وبهامش مجمل ربح مليار  1.05 مجمل الربح بلغ٪ 

  14ليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل م 469سجلت أرباح التشغيل٪   

 10، وبهامش صافي ربح مليون جنيه 342ة وصل إلى صافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير المسيطر٪ 

  التطورات على مستوى الشركة

  ي ف رفيه بحدوث تغيي خطرهاالعمرانية الجديدة ت   ، تلقت سوديك خطابًا من وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات2021يوليو  15في

 ،فدان 500حة امس علىسوديك  لمشروعلجديد المالصق المشروع االشيخ زايد، بما في ذلك مستجدات خاصة ب امتدادططات منطقة مخ

  وهو ما سيترتب عليه ادخال تعديل في موقع قطعة أرض سوديك

  384األول لسندات التوريق بضمان اجمالي محفظة أوراق قبض بقيمة  ، نجحت سوديك في إتمام صفقة اإلصدار2021يوليو  27في 

 مليون جنيه مصري

 فدان 500الـ يفيد بأنه تم عرض موضوع قطعة األرض ، تلقت سوديك خطابًا من جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد 2021أغسطس  26 في 

 ارض مشروع الشركة  متضمناً االقتراح بتعديل موقع، يئة المجتمعات العمرانية الجديدةعلى مجلس إدارة ه

  فدان مالصقة لمشروع  123مساحة على قطعة أرض بسوديك  استحوذت، 2021سبتمبر  2فيThe Estates  مباشرة وتمثل امتداًدا

 لهذا المشروع القائم 

  فدان في الساحل الشمالي، وأطلقت مشروع  280، وقّعت سوديك عقد شراكة لقطعة أرض على مساحة 2021سبتمبر  13فيJune 

  2021أكتوبر مليار جنيه خالل  2.74 ليبالمشروع حواليها اجمالي المبيعات المتعاقد ع بلغتعلى هذه القطعة، و

  مليار جنيه لتمويل مشروع سوديك وست 1.57تسهيل ائتماني طويل األجل بقيمة ، وق عت سوديك 2021أكتوبر  14في 

في اجمالي  %32بنسبة ، وتحقق نمًوا 2021نتائجها خالل الشهور التسعة األولى من عام عن سوديك تعُلن 
 خالل الفترة مليار جنيه 5.4المبيعات المتعاقد عليها والتي وصلت إلى 

مليار جنيه إلجمالي المبيعات المتعاقد عليها،  2.74لتضيف  2021بالساحل الشمالي في أكتوبر  Juneسوديك تُطلق مشروع 
  %74مليار جنيه بنسبة نمو سنوية تصل إلى  8.75إلى تصل أشهر  10المبيعات خالل 
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  2021من  لثاألداء التشغيلي خالل الربع الثا

 اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  

خالل  تم بيعها وحدة 196حصيلة  مليار جنيه، ويمثل هذا الرقم 1.63إلى  ربع الثالث من العاموصل إجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل ال

 وحدة. 393مثل حصيلة بيع ت جنيهمليار  2.21الذي وصل فيه اجمالي المبيعات المتعاقد عليها إلى و 2020من  لثثامقارنة بالربع ال، الفترة

فدان في غرب القاهرة، والذي  500ليها خالل هذا الربع إلى تعليق مبيعات الشركة في مشروع الـ ويعود التراجع في اجمالي المبيعات المتعاقد ع

ديسمبر في  Karmellو VYE. تم إطالق هذا المشروع الذي يضم 2020من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها في  ٪38وصلت مساهمته إلى 

مليار جنيه منذ اطالقه وحتى مايو  4.75 اجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمةمن عمالء الشركة، واستطاع تحقيق  ، والقى اقبااًل كبيًرا2019

   المشروع.  ارض تعديل موقعي المشروع بعد إخطار سوديك بتم تعليق المبيعات الجديدة فحيث  2021

بدعم من  اجمالي المبيعات المتعاقد عليها،من  ٪36القاهرة بنسبة ات سوديك في منطقة غرب مشروعخالل الربع الثالث من العام، ساهمت و 

اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الربع. من ناحية أخرى، ساهمت من  ٪30 وحده حققوالذي  The Estatesاألداء القوي لمشروع 

 تفيليو ايستي سوديك وخاصة مشروع، الثالث من العامالل الربع من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خ ٪67بنسبة القاهرة  شرقمشروعات 

 . خالل الربع على التوالي من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها ٪20و ٪30 ا بنسبةمبدورهاللذان ساهما 

 الغاءات المبيعات  

. الربعمن اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل  ٪33من العام، وتمثل  الثثمليون جنيه خالل الربع ال 537 وصلت الغاءات المبيعات إلى

مبيعات المشروع الذي فدان نتيجة التعليق المؤقت ل 500بمشروع الـ بشكل رئيسي إلى االلغاءات التي تمت وترجع الزيادة في الغاءات المبيعات 

 500مليون جنيه خالل هذا الربع. ومع استبعاد الغاءات المبيعات في مشروع الـ  394في رصيد الغاءات المبيعات إلى  بلغت مساهمته بمفرده

فق مع المعدالت فقط من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها، وهو ما يتوا ٪8فدان، ستصل نسبة الغاءات المبيعات خالل الربع الثالث من العام إلى 

 التاريخية

 ت النقدية  المتحصال

من  لثفي الربع الثا جنيهمليار  1.25 بلغ نقدية متحصالتصافي ب مقارنة ،مليار جنيه 1.17بلغ صافي المتحصالت النقدية خالل الربع 

2020  . 

 عمليات التسليم 

وحدة تم تسليمها في مشروعات الشركة خالل نفس الفترة  530من العام، مقارنة بـ  لثثاخالل الربع الوحدة  304لي قامت سوديك بتسليم حوا

ايستاون  مشروع في وحدة 130 منها وحدة، 215 القاهرةشرق  في سوديك مشروعات في تسليمها تم التي الوحدات عدد بلغ وقد. 2020من 

سوديك  بدأت العام، من لثالثا الربع وخالل. التوالي على فيها اتوحد 7و 82 تسليم تم فقد الشمالي والساحل القاهرة غرب مشروعات أما. وحده

  وحدة به.  62في مشروع فيليت بشرق القاهرة، حيث تم تسليم مرحلة عمارات سكنية  والذي يمثل ،سكاي كوندوز في تسليم وحدات مشروع

 النفقات االستثمارية  

من  لثالثامليون جنيه خالل الربع  828مليون جنيه، مقارنة بـ  649من العام  لثالثابلغ اجمالي النفقات االستثمارية لإلنشاءات خالل الربع 

2020  . 
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  2021 سبتمبر 30األولى من العام والمنتهية في  تسعةاألداء التشغيلي خالل الشهور ال

 اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  

، مليار جنيه 5.39 اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترةبلغ ، حيث من العاموحدة خالل الشهور التسعة األولى  817قامت سوديك ببيع 

 . 2020من نفس الفترة  خالل جنيه مليار 4.1 بـ مقارنة ،٪32 نسبتها بزيادة

 لمشروع والمتواصل الفترة بدعم من األداء القوي خاللمبيعات المتعاقد عليها ال اجماليمن  ٪51مشروعات سوديك في غرب القاهرة  تحقق

The Estates أما مشروعات شرق من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الشهور التسعة األولى من العام ٪23ذي ساهم وحده بنسبة وال .

بدعم من الزيادة الكبيرة في مبيعات سوديك ايست، والذي ساهم  من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة ٪49فقد ساهمت بنسبة  ،القاهرة

 من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها خالل الفترة.   ٪25وحده بنسبة 

 الغاءات المبيعات  

من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها  ٪16تمثل هي بذلك من العام، و ىاألول لشهور التسعةامليون جنيه خالل  869وصلت الغاءات المبيعات إلى 

 .  2020من نفس الفترة  خالل ٪20 بنسبة مبيعات إلغاءاتخالل الفترة، مقارنة ب

فدان على نسبة اإللغاءات خالل الفترة، إال أّن اجمالي  500تجدر اإلشارة أنّه على الرغم من التأثير السلبي إللغاءات المبيعات في مشروع الـ 

المبيعات من اجمالي  ٪8 فقط نسبة مليون جنيه تمثل 478والتي بلغت  من العامخالل الشهور التسعة األولى الغاءات المبيعات في المشروع 

رات األخيرة، لتطولالدقيقة سوديك وسمعتها الممتازة، واإلدارة  المتعاقد عليها منذ إطالق المشروع. ويعود ذلك للمصداقية العالية التي تتمتع بها

ة الغاءات فدان، ستصل نسب 500. ومع استبعاد الغاءات المبيعات في مشروع الـ المشروع باإلضافة للتواصل المستمر والشفاف مع عمالء

 فقط من اجمالي المبيعات المتعاقد عليها      ٪7المبيعات خالل الفترة إلى 

 المتحصالت النقدية  

، مقارنة بمتحصالت ٪9في السداد بلغت  تعثر وبنسبةمليار جنيه،  3.64 العام من ىاألول شهور التسعةالبلغ صافي المتحصالت النقدية خالل 

 .  2020من خالل نفس الفترة تم تسجيلها  ٪9جنيه ونسبة تعثر  مليار 3.1نقدية بلغت 

 عمليات التسليم 

الشركة في شرق القاهرة  مشروعات أما. القاهرة غرببوحدة في مشروعات سوديك  225ها ن، مالفترة وحدة خالل 570قامت سوديك بتسليم 

 تسعةال الشهور خالل بتسليمها سوديك قامت وحدة 786 بـ مقارنة ،التواليعلى بها  ةوحد 17و 328 بتسليمسوديك قامت  فقد شماليوالساحل ال

تتركز بصورة مكثفة في الربع األخير من العام مقارنة باألعوام  2021الجدير بالذكر أن خطط تسليم الوحدات خالل عام . 2020من  األولى

 وحده.    2021خالل شهر أكتوبر  وحدة 161السابقة، حيث قامت الشركة بتسليم 

والمشروع  Six Westوخالل الشهور التسعة األولى من العام، بدأت الشركة عمليات التسليم في عدد من المشروعات، خاصة المشروع السكني 

داخل مشروع فيليت في  مرحلة عمارات سكنية، باإلضافة لمشروع سكاي كوندوز أول في سوديك وست بغرب القاهرة Polygon Xالتجاري 

ي ف للشركة التجاريةالمشروعات الذي يمثل المكون التجاري في مشروع ايستاون بشرق القاهرة وأكبر  EDNCشرق القاهرة وكذلك مشروع 

لتي تم بصورة طفيفة مقارنة بعدد الوحدات ا 2021. وعلى الرغم من تراجع عدد الوحدات التي تم تسليمها خالل القاهرةالجهة الشرقية من 

مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي  ٪31، إال أن متوسط القيمة للوحدات التي تم تسليمها خالل العام الحالي تزيد بنسبة 2020تسليمها في 

  ماليين جنيه.   5لتصل إلى 

 النفقات االستثمارية  

جنيه خالل نفس الفترة  ارملي 2.4جنيه، مقارنة بـ  مليار 2.1من العام  شهور التسعة األولىستثمارية لإلنشاءات خالل البلغ اجمالي النفقات اال

 فدان. 500النفقات االستثمارية المخططة لمشروع الـ  تأجيل بمعدل تراجع سنوي في النفقات االستثمارية نتيجة 2020من 
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 األداء المالي

 قائمة الدخل

 2021الربع الثالث من 

، 2020الربع الثالث من عام  في مليار جنيه 2.32مقارنة بـ  ،مليار جنيه مصري خالل الربع الثالث من العام 1.44 النشاط إيراداتبلغت  

 2021 الربع الثالث منءت إيرادات جافي عمليات التسليم. تراجع الالعام الماضي، وذلك بسبب من الربع نفس مقارنة ب ٪38بانخفاض قدره 

روعات شرق مش مثلت، حيث سكاي كوندوز داخل فيليتاألولى في مشروع  ايستاون، وعمليات التسليممشروع عمليات التسليم في بدافع من 

عمليات  قيمةمن  ٪26 غرب القاهرة بنسبةمشروعات  مثلتمن ناحية أخرى، خالل هذا الربع.  عمليات التسليمقيمة من  ٪72القاهرة بنسبة 

 التسليم خالل الربع.

 

النشاط، ليسجل  إيراداتنفس الفترة من العام الماضي بسبب تراجع مقارنة ب ٪47 مليون جنيه مصري بانخفاض نسبته 399الربح  مجملبلغ 

دوز بشكل أثرت عمليات التسليم األولى لمشروع سكاي كون، كما 2020خالل الربع الثالث من  ٪33مقارنة بـ ٪28نسبة هامش مجمل ربح 

 .هذا الربعطفيف على معدل الربحية خالل 

 

مليون جنيه  589 بأرباح تشغيل وصلت إلى مقارنة، ٪12تشغيل  هامش أرباحوب مليون جنيه 177من ناحية أخرى، بلغت أرباح التشغيل 

 .االنخفاض بشكل أساسي لتراجع إيرادات التشغيل يرجع هذا. وخالل الربع الثالث من العام الماضي ٪25 هامشبو

 

 473مقارنة بـ ، خالل هذا الربع ٪8 مليون جنيه، وبهامش صافي ربح 120كية غير المسيطرة الملبلغ صافي الربح بعد الضرائب وحقوق 

 .2020خالل الربع الثالث من  ٪20 ربح صافيبهامش مليون جنيه و

 

  2021سبتمبر  30األداء المالي خالل الشهور التسعة األولى من العام والمنتهية في 

مليار جنيه تم تسجيلها  3.58مقارنة بـ  ،٪8نسبته تراجع ، ب2021جنيه خالل الشهور التسعة األولى من مليار  3.31بلغت إيرادات النشاط 

العام.  خالل الربع األخير من تقعمواعيد تسليم غالبية الوحدات  انخالل نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة تراجع عمليات التسليم، حيث 

 ٪65من العام مدفوعة بشكل رئيسي بعمليات التسليم في مشروعات شرق القاهرة والتي ساهمت بنسبة جاءت إيرادات الشهور التسعة األولى 

من إجمالي قيمة عمليات التسليم في هذه الفترة، وجاء مشروع ايستاون ريزيدانسيز ومشروع فيليت على رأس هذه المشروعات حيث ساهم 

يم خالل الفترة على التوالي. من ناحية أخرى، ساهمت مشروعات سوديك في غرب من إجمالي قيمة عمليات التسل ٪22و ٪23كالهما بنسبة 

 .من إجمالي قيمة عمليات التسليم خالل هذه الفترة على التوالي٪2و ٪33القاهرة والساحل الشمالي بنسبة 

 

خالل نفس  ٪32 بهامشجنيه ومليار  1.16، مقارنة بمجمل ربح قدره ٪32مليار جنيه وبهامش مجمل ربح  1.05وصل مجمل الربح إلى 

 .2020الفترة من 

 

مليون  697أرباح تشغيل ، مقارنة ب٪14مليون جنيه وبهامش أرباح تشغيل  469بلغت أرباح التشغيل خالل الشهور التسعة األولى من العام 

 .خالل نفس الفترة من العام الماضيتم تسجيلها  ٪19 هامشبوجنيه 

 

مليون جنيه  545رنة بـ ، مقا٪10ربح  صافيهامش مليون جنيه وب 342لمسيطرة وحقوق الملكية غير ا بلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب

 .2020 خالل األشهر التسعة األولى من ٪15 ربح هامش صافيبو
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 قائمة المركز المالي

ودائع الصيانة للعمالء وذلك بعد قيام الشركة  قيمة مليار جنيه تمثل 1.3مليار جنيه، وال يتضمن هذا المبلغ  2.4 اوما يعادله ةبلغ رصيد النقدي

 .  2020ديسمبر  31بإعادة تصنيف وفصل بعض حسابات قائمة المركز المالي اعتباًرا من 

 

 30مليار جنيه في  2.48، حيث وصل رصيد الديون المصرفية المستحقة إلى 0.4xاستمرت الرافعة المالية للشركة منخفضة عند مستوى

هذا وتقوم سوديك بزيادة رافعتها المالية تدريجياً لتمويل االستثمار في األصول العقارية ذات اإليرادات المتكررة بشكل رئيسي،  .2021سبتمبر

 مليار جنيه.  2.3، ورصيد الديون المصرفية المستحقة في هذا التاريخ إلى 2020في نهاية  0.37xحيث وصل معدل الديون لحقوق الملكية إلى 

 

ل سوديك االستثمار في محفظة أصولها العقارية بما يتوافق مع استراتيجية الشركة لتكوين محفظة من األصول العقارية ذات اإليرادات هذا وتواص

 .  2021سبتمبر  30مليار جنيه في  3المتكررة. وقد وصل رصيد االستثمارات العقارية واالستثمارات العقارية تحت التطوير إلى 

     

مليار جنيه تمثل أوراق قبض قصيرة األجل، وهو ما يوفر رؤية واضحة للتدفقات  4.4مليار جنيه، منها  15.7يد أوراق القبض هذا وقد بلغ رص

مليار جنيه تمثل رصيد أوراق القبض في قائمة المركز المالي والمرتبطة بالوحدات  1.9النقدية للشركة. ويعكس المركز المالي رصيًدا بقيمة 

فقط والتي تم االعتراف بها كإيرادات، اما أوراق القبض المرتبطة بالوحدات التي لم يتم تسليمها فتم اإلفصاح عنها في اإليضاحات التي تم تسليمها 

  2021 سبتمبر 30مليار جنيه في  13.8المتممة للمركز المالي تحت بند" شيكات آجلة" غير مدرجة ضمن بنود المركز المالي وبلغت قيمتها 

 

 30مليار جنيه في  21.6وصل رصيد اإليرادات غير المحققة من المبيعات المتعاقد عليها للوحدات التي تم بيعها ومازالت تحت التطوير إلى 

، وهو ما يوفر رؤية واضحة إليرادات الشركة. وبعد عملية إعادة التصنيف التي تمت في نهاية العام السابق، يمكن احتساب هذا 2021 سبتمبر

دفعات حجز" ورصيد الشيكات اآلجلة غير المدرجة ضمن بنود المركز المالي المرتبطة بالوحدات التي لم -يد بجمع قيمة "رصيد عمالء الرص

 يتم تسليمها. 

 

  2021نظرة عامة على 

، فإّن سوديك في طريقها لتخطي 2021أطلقته سوديك في أكتوبر الذي الذي طال انتظاره بالساحل الشمالي و Juneاألداء القوي لمشروع  بعد

مليات هذا العام مع نمو متوقع في ع مخطط لتختتم الشركةللالوحدات طبقًا ستمر عمليات تسليم و تاألهداف االسترشادية للمبيعات خالل العام، 

  .المخططة في بعض المشروعات النفقات االستثمارية المستهدفة علي الرغم من بعض التاخير في يراداتاإل تحقق التسليم وبالتالي

 

يكون  العضو المنتدب لشركة سوديك: "تتوقع سوديك أن-وتعليقًا على النتائج المالية والتشغيلية للشركة خالل تلك الفترة، يقول ماجد شريف

فدان والتي دفعتنا إليقاف المبيعات في واحد من  500عاًما قياسيًا جديًدا في مسيرتها على الرغم من التطورات األخيرة في مشروع الـ  2021

عدل المخطط الع اعتمادنتوقع استئناف المبيعات في هذا المشروع العام القادم، بمجرد للشركة بمنطقة غرب القاهرة. المشروعات الرئيسية  ام الم 

 Juneمشروع خاصة بعد النجاح غير المسبوق الذي حققه  ،النمو المرتفعةمعدالت بمزيد من النجاح و 2021سوديك أن تختتم تتوقع للمشروع. 

 بالساحل الشمالي" 
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  قائمة الدخل المجمعةالمختارة من بنود البعض 

 2020الشهور التسعة األولى من  2021من الشهور التسعة األولى  المبلغ بالمليون جنيه

 3,585 3,314 إجمالي اإليرادات

 (2,427)  (2,262) تكلفة اإليرادات

  1,158 1,052 مجمل الربح 

%32 هامش مجمل الربح    32%  

  697 469 أرباح التشغيل  

%14 هامش أرباح التشغيل   19%  

  759 476 صافي الربح قبل الضرائب 

 (210) (129) الضرائب 

 (5) (5) حقوق الملكية غير المسيطرة 

 545  342 المسيطرةصافي الربح بعد الضرائب وحقوق الملكية غير  

 %15 %10 هامش صافي الربح 

 

 
 بعض البنود المختارة من قائمة المركز المالي المجمعة 

 2020ديسمبر  2021سبتمبر  المبلغ بالمليون جنيه

     األصول

 138 158 استثمارات عقارية  

  2,103 2,794 استثمارات عقارية تحت التطوير

 14,375 17,186 أعمال تحت التنفيذ

  2,013 1,886  (مدرجة ضمن بنود المركز المالي)صافي أوراق القبض قصيرة األجل وطويلة األجل  

  2,210 2,412  األرصدة النقدية وما يعادلها

 24,748 28,812 إجمالي األصول

   

     االلتزامات وحقوق الملكية

 2,256 2,480 التسهيالت االئتمانية والقروض طويلة األجل

 7,619 8,492 عمالء دفعات حجز 

 18,675 22,566 إجمالي االلتزامات

 6,072 6,246 اجمالي حقوق الملكية

 24,748 28,812 إجمالي االلتزامات وحقوق الملكية
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سبتمبر  30 هيكل ملكية األسهم في

2021 

 

 نبذة عن سوديك

 في العقاريين المطورين أبرز من سوديك تع د مصر، في العقاري التطوير قطاع في عام 25 مدار على الممتد لتاريخها استناداً 
 عمرانيةال المجتمعات في متعددة جوائز على الحاصلة العقارية المشروعات كبرى من العديد بتطوير قامت حيث المصري، السوق
   .اإلدارية والمكاتب والتجارية السكنية الوحدات على المتزايد الطلب لتلبية الجديدة،

 غير الشركات من الشركة وتع د(.  OCDI.CA)رمز تحت المصرية بالبورصة مدرجة وهي بالقاهرة للشركة الرئيسي المقر يقع

 ما كل في لصارمةا المؤسسية الحوكمة معايير أفضل بتطبيق وتلتزم المصرية، البورصة في أسهمها تداول يتم التي القليلة العائلية

 . أنشطة من به تقوم

 بيانات استباقية  

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

كد وعددا من العوامل األخرى، ولذلك ال يجب االعتماد على تلك البيانات بشكل مبالغ فيه في بناء أي تقديرات وقدراً من عدم التأ
مسبقة. إّن البيانات المؤكدة في تلك الوثيقة تمثل "أهدافاً" أو "بيانات استباقية"، وهو ما يمكن التعرف عليه مباشرة، من خالل 

 لنوع من البيانات االستباقية من قبيل: التعبيرات واأللفاظ الدالة على هذا ا

ية "نعتقد"، وكذلك الصيغ المنف-"نواصل"-"ننوي"-"تقديرات"-"مشروع"-"ننتظر"-"يجب أن"، "نتوقع"-"نأمل في"-"نتطلع"-ربما"
ا يختلف سوديك فربممن تلك األلفاظ، أو أية تنويعات أو مترادفات لتلك األلفاظ أو ما يوازيها. أما النتائج أو األداء الفعلي لشركة 

عّرض لعدد من  بشكل جوهري عن األرقام والبيانات التي تعكسها تلك "األهداف" أو "البيانات االستباقية ."إّن أداء شركة سوديك م 

متنوعة يمكنها أن تتسبب في تغييرات جوهرية في نتائج األعمال المخاطر وعوامل عدم التأكد، وبالتالي فإّن هذه العوامل ال
نات الفعلية بخالف ما تم استعراضه في البيانات االستباقية الواردة في تلك الوثيقة، حيث تتعرض تلك البيانات والبيا

االستباقية لبعض أو كل هذه العوامل: التوجهات االقتصادية العالمية، المناخ االقتصادي والسياسي في مصر، ظروف 
 ل، وغيرها من العوامل األخرى. منطقة الشرق األوسط والتغيرات في استراتيجية األعما
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