
 

 
  سودیك توقع عقد شراكة لقطعة أرض على مساحة 500 فدان في منطقة غرب القاهرة

 من المتوقع اطالق المشروع الذي یقام على قطعة األرض خالل 2019
 
 

المجتمعات هیئة مع فدان 500 مساحة على أرض لقطعة شراكة عقد سودیك وّقعت -2019 مارس 21 في                   القاهرة
  العمرانیة الجدیدة.

 
مدینة ُیعد والذى وست، سودیك مشروع من دقائق 10 حوالي ُبعد على زاید، الشیخ مدینة امتداد منطقة في األرض قطعة                      تقع

  متكاملة بغرب القاهرة یقطنها أكثر من 15000 شخص في الوقت الحالي.

 من المنتظر أن یضم المشروع الذي من المقرر انشاؤه على قطعة األرض،  أكثر من 5000 وحدة، حیث تبلغ إجمالي التعاقدات
  المتوقعة للمشروع حوالي 43 ملیار جنیه، ومن المنتظر أن یكون هذا المشروع ثاني أكبر مشروعات سودیك في غرب القاهرة.

 وتحصل هیئة المجتمعات العمرانیة الجدیدة بموجب عقد الشراكة المشار الیه بحد أقصى إجمالي مبلغ 15.3 ملیار جنیه على
 مدار 11 عامًا ، منهم أقساط ثابتة بإجمالي مبلغ 8.8 ملیار جنیه تتضمن مبلغ 300 ملیون جنیه دفعة مقدمة، باإلضافة إلى نسبة
 15% من قیمة المتحصالت السنویة. وطبقًا لشروط التعاقد المشار الیها بعالیه فإن الحد األقصى لسعر متر األرض یقدر بقیمة

 2470 جنیه للمتر المربع على أساس صافي القیمة الحالیة باحتساب معدل خصم %16.
 

 وتعلیقًا على التعاقد، یقول ماجد شریف-العضو المنتدب لشركة سودیك: "إّن اضافة قطعة األرض األخیرة یرفع محفظة
 األراضي غیر المنماه التي في حوزة سودیك إلى 7 مالیین متر مربع، حیث تتوقع الشركة تحقیق مبیعات مستقبلیة من تلك

  المحفظة تصل ألكثر من 150 ملیار جنیه على مدار 10 سنوات".
 

 تخطط سودیك إلطالق المشروع خالل الربع األخیر من 2019. تجدر اإلشارة أّن الشركة سبق لها اإلعالن عن استهدافها
  تحقیق مبیعات متعاقد علیها بقیمة 7.2 ملیار جنیه خالل 2019.

 
 نبذة عن شركة سودیك

 
العقاریة المشروعات من عدد بتطویر تقوم حیث اإلقلیمي، المستوى على الرائدة العقاري التطویر شركات كبرى من سودیك                   تعد
مشروعات لتضم الشمالي والساحل القاهرة وغرب بشرق سودیك تقیمها التي المشروعات تتنوع مصر. في والمتنوعة                 الكبیرة
. (TickerOCDI)اسم تحت المصریة المالیة األوراق بورصة في مدرجة سودیك وإداریة. تجاریة ومراكز متنوعة،                سكنیة
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