
 
 

  10على مدار مليار جنيه  34استثمارات بمشروعات جديدة  بأربعة زايد الجديدةتدشن سوديك 

 سنوات
 
 

في زايد الجديدة باستثمارات  عقارية مشروعات  أربعةطالق إلكشفت سوديك اليوم عن خططها المستقبلية -2019سبتمبر  8القاهرة في 

 القادمة.سنوات   10على مدار مليار جنيه يتم ضخها  34اجمالية تصل إلى 
 

بسرعة وسهولة الوصول ألحياء منطقة شرق   الجديدة المنطقةلشيخ زايد الراقي، حيث تتميز زايد الجديدة امتداداً طبيعياً وحضرياً لحي ا تُعد

ومن المتوقع أن تستفيد هذه   .االمتداد بهذا  المحيطة المناطق  فيالتي تم انشاؤها الجديدة شمالي من خالل شبكة الطرق القاهرة والساحل ال
       .ازدهار المنطقة بأكملها بصورة غير مسبوقةالمنطقة من قربها من مطار سفنكس الجديد والمتحف المصري الكبير الذي سيؤدي افتتاحه إلى  

 
%  15والذي يشكل في منطقة غرب القاهرة، المتكاملة متعددة االستخدامات سوديك وست، أكبر المشروعات   مشروع ومع قرب االنتهاء من 

. المشروعات في منطقة غرب القاهرة، ستبدأ سوديك في تطوير جيل جديد من  نسمة  15,000اكثر من    ويقطنه   من اجمالي مساحة الشيخ زايد 

فداناً في تلك   650زايد الجديدة، حيث تمتلك الشركة في  أراضي وتعتبر سوديك أولى شركات التطوير العقاري المصرية التي تستحوذ على 

  عدُُ تالنجاح الكبير الذي حققه مشروع سوديك وست، بعد ، وقاهرةغرب السوق في راً لما تتمتع به من خبرة كبيرة ونظ. المنطقة الناشئة

  القاهرة.  بغرب الجديدةساس منطقة زايد ألوضع مطور عقاري نسب أسوديك  
 

هذه هي القيمة الحقيقية التي تقدمها سوديك للمجتمعات  : "العضو المنتدب لشركة سوديك-وتعليقاً على تلك الخطوة الهامة، يقول ماجد شريف

لمنطقة زايد الجديدة بنفس   سخالل الفترة القادمة، فإننا نضع حجر األسا  طالق المشروعات األربعة الجديدةفمع قيامنا بإ. العمرانية الجديدة

إطالق سوديك للمشروعات االربعة تماشياً مع خطط الحكومة  ويأتى  ن عاما. يعشر الطريقة التي قمنا من خاللها بتطوير سوديك وست قبل 

 "   للتوسع العمرانى فى مختلف أنحاء مصر.
 

ً   الشيخأولى المشروعات األربعة التي تطلقها سوديك في    The Estatesويمثل مشروع   .  زايد الجديدة، ويمثل مجتمعاً عمرانياً حصرياً وراقيا

موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على المخطط العام  حصول سوديك على  ومن المخطط إطالق هذا المشروع في سبتمبر الحالي بعد  

 .     في أغسطس الماضي  للمشروع
 -انتهى -

 
 نبذة عن سوديك  

 
متنوعةُفيُمصرُوالتيُُالمشروعاتُالعقاريةُالمنُعددُُحالياًُبتطويرومُالشركةُقت،ُحيثُالمنطقةُمطورينُالعقاريينُفيمنُأبرزُالواحدةُعدُسوديكُت ُ

ُبينُمشروعاتُ فيُُمدرجةُسوديكُ.ُومراكزُحضريةُكبيرةُمتعددةُاالستخداماتُفيُشرقُوغربُالقاهرةُإداريُةسكنيةُوتجاريةُومكاتبُتتنوعُما
www.sodic.comُُُلمزيدُمنُالمعلومات،ُيرجىُزيارةُُ(ُ.Ticker OCDIالبورصةُالمصريةُتحتُرمزُُ)

 
 لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال:

ُطارقُيحيي
ُمصرُُُُ-تراكسُللعالقاتُالعامة

01019731212ُُموبايل:ُ

 Tarek.yahia@traccs.netُُبريدُإلكتروني:ُ
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