 SODICتستعرض إنجازاتها خالل عام  :2102االستثمارات بلغت  011مليون جنيه وإجمالي المبيعات تعدت 0.0
مليار جنيه

حجم مبيعات الشركة العقارية الرائدة من بداية  3102وحتى اآلن بلغ  681مليون جنيه
القاهرة في  82مارس  -8102أعلنت شركة  SODICاليوم عن حجم استثماراتها ومبيعاتها خالل عام  ،2102وذلك في
إطار استعراضها ألوضاع السوق العقارية في مصر بشكل عام في مؤتمر سيتي سكيب ،الذي يعد أكبر المؤتمرات
والمعارض العقارية في مصر .كشفت  SODICخالل المؤتمر عن النتائج المالية التي حققتها في  ،2102حيث بلغ حجم
مبيعات الشركة  0.1مليار جنيه ،بينما بلغ حجم استثمارات تطوير مشروعاتها العقارية  111مليون جنيه خالل نفس العام.
في نفس الوقت ،أوضحت  SODICأن حجم مبيعاتها الفعلية منذ بداية  2102وحتى اآلن تتعدى  611مليون جنيه في شكل
تعاقدات جديدة مع عمالئها.
من ناحية أخرى ،تطرقت الشركة لألراضي التي تمتلكها حاليا ،حيث أشار مسئولو الشركة أن  SODICتمتلك ما يقرب
من  0011فدان تحمل اسم  SODIC Westبمدينة الشيخ زايد وكذا  211فدان اخرى جاري اعداد تصميم مشروعها
تمهيدا لطرحها .وتضم مدينة  SODIC Westعددا من المشروعات العقارية الرائدة منها  Allegriaو Forty Westو
 The Polygonو The HUBو  Beverly Hillsوغيرها .أما في القاهرة الجديدة ،فقد نجحت الشركة في االنتهاء من
مشروعها السكني الرائد  Kattameya Plazaالمباع وحداته بالكامل والذي يتكون من أكثر من  011وحدة وجاري حاليا ً
تسليم الوحدات للعمالء.
وتعليقا على مشروعات الشركة والنتائج التي تمكنت من تحقيقها خالل  ،2102يقول أحمد بدراوي ،العضو المنتدب الجديد
لشركة " :SODICتتطلع  SODICدائما ً إليجاد طرق جديدة ومبتكرة للتوسع في مشروعاتها وتنويع منتجاتها العقارية ،لذا
تدرس الشركة جديا القيام بتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية والتجارية واإلدارية وهو األمر
الذي سيؤدي لضخ استثمارات جديدة وسيحافظ على استمرار نجاح الشركة كمطور عقاري رائد في مصر والمنطقة .إن
النجاح الكبير الذي حققته الشركة يرجع لمعرفتها العميقة بمتطلبات العمالء وهو األمر الذي يمكنها من تقديم منتجات غير
تقليدية تلبي االحتياجات المختلفة لسوق العقارات المصري؛ هذا باإلضافة اللتزامنا التام بمواعيد تسليم الوحدات طبقا
لمواعيد االستالم التعاقدية .في نفس الوقت تتمتع  SODICبوضع مالي قوي وأداء تشغيلي يسير بنفس القوة والثبات ،نظرا
لقدرتنا الدائمة على التكيف مع التغيرات المستمرة التي تطرأ على مناخ االقتصاد المصري .إننا نفخر بكوننا شركة مصرية
تعمل على أرض مصر ،ألن ذلك بالنسبة لنا ليس مجرد التزام اقتصادي تجاه بلدنا ،ولكنه واجب وطني قبل كل شيء".
وخالل المؤتمر ،ناقشت  SODICأيضا األوضاع العامة للسوق العقارية في مصر ،مشيرة إلى أن السوق مازال قوي،
حتى مع تراجع قيمة الجنيه المصري ،حيث ينظر المصريون للقطاع العقاري باعتباره ملجأ ً آمنا من التضخم واألزمات
االقتصادية .في الوقت نفسه ،تقدم الشركات العقارية للمستهلكين الحلول المالية الالزمة كي يواصل القطاع دورة في تلبية
احتياج المستهلك  ،وهو االمر الذي يساعد على استيعاب أثر تعويم أسعار الفائدة المصرفية على القطاع.
يضيف أشرف فريد -المدير العام التنفيذي للعمليات في " :SODICإن السوق العقارية المصرية تستمد قوتها من عدة
عناصر ،من أهمها التركيبة السكانية التي تضم مئات اآلالف من األفراد الباحثين عن منزل جديد كل عام والنقص المستمر
في الوحدات السكنية المتاحة باالضافة لنقص األصول التي يمكن االستثمار فيها .إن قوة ومرونة السوق العقارية تعد
انعكاسا لألوضاع االقتصادية في مصر بشكل عام؛ فعلى الرغم من التحديات االقتصادية الكبيرة التي تشهدها مصر حاليا
إال أن مصر مازالت مقصدا هاما لالستثمار العقاري".
كما اكد فريد أيضا خالل المؤتمر ان القطاع يواجه عددا من التحديات  ،منها زيادة أسعار مواد البناء والتي بالتأكيد تؤدي
لزيادة تكلفة البناء بالنسبة للمطورين .وعلى الرغم من ذلك الشركة تحاول جاهدة أال تنعكس هذه الزيادات بالسلب على
المستهلكين والقدرة الشرائية للشرائح المختلفة من المجتمع من خالل توفير حلول مالية متعددة وطرق سداد مرنة بحيث
يمكن توفيقها لتتماشى مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع .واختتمت  SODICالمؤتمر بالتأكيد على إيمانها القوي بسوق
العقارات المصري بصفته قطاع هام مؤثر في االقتصاد المصري ويسهم في تشغيل اكثر من  26قطاع اخر هذا بخالف

لتوفيره الماليين من فرص العمل .كما اكدت الشركة على الدور الهام لوزارة اإلسكان من خالل وضع تشريعات ولوائح
واضحة ومحفزة للمستثمرين حتى يتمكن القطاع من تخطى مختلف التحديات القائمة والنهوض بمسيرة التنمية  ،األمر الذي
من شأنه التأثير بصورة إيجابية على االقتصاد القومي ككل.
-انتهى--نبذة عن SODIC

تعد  SODICمن كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة على المستوى اإلقليميي ،حييث تقيوم بتطيوير عيدد مين المشيروعات
العقاريية الكبييرة والمتنوعية فيي مصير .تتنيوع المشيروعات التيي تقيمهيا  SODICلتضيم مشيروعات سيكنية متنوعية ،مراكيز
تجارية عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات ،حيث تمثل تلك المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق
وغيرب القياهرة SODIC .مدرجية فيي بورصية األوراق الماليية بالقياهرة تحيت اسيم ) (OCDI.CAلمزييد مين المعلوميات،
يرجى زيارة موقعنا www.sodic.com
للمزيد من المعلومات ،يرجى االتصال :
أحمد كمال – تراكس مصر
رويدا بيبرس -تراكس مصر
منى سيف -تراكس مصر
تليفون (+202) 3304-6860 :فاكس(+202) 33031219 :
بريد الكترونيAhmed.kamal@traccs.net - rowaidah.bibers@traccs.net mona.seif@traccs.net- :

