
 

 المزايدة ضمنفدان في غرب القاهرة  055 على مساحة سوديك تفوز بقطعة أرض

 التي طرحتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص
 

 8172 سبتمبر 71القاهرة في 

لقطعة أرض خطاب الترسية الرسمي )سوديك( عن تلقيها  أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار
تقا  ططعاة اضرض الجديادة فاي امتاداد  لمجتمعاا  العمرايياة الجديادة هيئة ا منفدان  055جديدة على مساحة 

كراار والااد  يعااد مدينااة اضماان سااوديك وساات  مخاارو  سااوديك دطااا    05ُبعااد حااوالي  مدينااة الخاايي ،ايااد  علااى
إطاماة  ليكارر تجرباة الخاركة فاى  وحادة  0555مان المتوطا  أن ي ال المخارو  الجدياد غارب القااهرة  ب متكاملة
 متعدد االستخداما  يابض بالحياة واضيخطة     مجتم 
 

ملياار  1 .0إجمالي مدفوعا  بقيمة  على   تحصل هيئة المجتمعا  العمرايية الجديدةاالتفاطيةخروط وطرقًا ل
مااان طيماااة  %00إلاااى ملياااار جنيااال  با  اااافة  0 5عاماااًا  مااانهل أطسااااط ما تاااة بقيماااة  00جنيااال علاااى مااادار 

 جنيال للمتار المربا  1055 بقيماة سعر متار اضراضهده المدفوعا  المستقرلية  وتعكسالمتحصال  السنوية  
   %01باحتساب معدل خصل على أساس صافي القيمة الحالية  

 
عااة اضرض إّن إ ااافة ططالع ااو المنتاادب لخااركة سااوديك   -ه الصاافقة  يقااول ماجااد شااري دوتعليقااًا علااى هاا

مالياين متار  5 حاوالى رف  محفظاة أرا اي ساوديك  يار المنّمااه إلاىفدان ي 055ديدة والتي ترلغ مساحتها الج
سنوا  طادمة على اضطال   05مخروعا  جديدة على مدار  لتطوير رؤية وا حةمرب   وهو ما يمنح سوديك 

تأتي ططعة اضرض الجديدة في توطيت مثالي  خاصاة ويحان علاى وشاك االيتهاات مان تطاوير مخاروعنا الكريار 
فاادان  والااد  أصاارح امن مجتمعااًا ياب ااًا بالحياااة يقطناال أكثاار ماان  0055سااوديك وساات الااد  يخااغل مساااحة 

   شخص 11555
     

مزايدة كريرة   من طرحت ططعة اضرض المخار إليهاطد هيئة المجتمعا  العمرايية الجديدة  أنّ  لدكروجدير با
التاااي شااااركت فيهاااا ساااوديك فاااي ديسااامرر  وفااادان  نظااااا المخااااركة فاااي ا يااارادا    1555بإجماااالي مسااااحة 

1502    



 

 نبذة عن سوديك

ساتو  ا طليماي  حياق تقاوا  تطاوير عادد مان تعد ساوديك مان كرار  شاركا  التطاوير العقاار  الرا ادة علاى الم
المخااروعا  العقاريااة الكرياارة والمتنوعااة فااي مصاار  تتنااو  المخااروعا  التااي تقيمهااا سااوديك لت اال مخااروعا  
سكنية متنوعة  مراكاز تجارياة عمالطاة ت ال متااجر للتجز اة ومقاار للخاركا   حياق تمثال تلاك المراكاز أساوا  

رب القاهرة  ساوديك مدرجاة فاي  ورصاة اضورا  المالياة بالقااهرة تحات مركزية وأماكن ح رية لسكان شر  و 
   www.sodic.com  لمزيد من المعلوما   يرجى ،يارة موطعنا   (TickerOCDI)اسل
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