
 

 سودیك ُتسند عقود انشاءات بقیمة 300 ملیون جنیه لمشروع
 سودیك ایست

 شراكات استراتیجیة إلدارة مكونات المشروع
 

 القاهرة في 21 أكتوبر 2019

سودیك مشروع لتطویر اآلن حتى جنیه ملیون 300 تخطت بقیمة انشاءات عقود بإسناد سودیك                قامت
إیست سودیك مشروع في العمل سودیك دّشنت القاهرة. شرق منطقة في الشركة مشروعات أكبر                ایست،
حققت والتي منفردة عائلیة منازل من والمكونة مراحله ألولى الناجح اإلطالق بعد وذلك الماضي،                العام
حیث بالمشروع إطالقها تم التي المراحل بكل االنشائیة األعمال بدأت وقد هذا جنیه. ملیار 2 بلغت                  مبیعات

  من المتوقع بدء عملیات التسلیم في نوفمبر 2120.
 

والعملي التجریبي التعلم في الرائدة المؤسسة سبرنج، ویل مع شراكتها عن سودیك أعلنت أخرى ناحیة                 من
على یمتد الذي البارك في سُتقام التي المختلفة والمعسكرات التخییم مكون وتفعیل بإدارة تكلیفها سیتم                 والتي
هذه یشغل للتخییم موقع أول هو البارك یصبح أن المتوقع من حیث ایست، سودیك داخل أفدنة 6                   مساحة
41 مساحة یشغل والذي له المالصق الریاضي النادي من نفسه الوقت في وسیستفید مصر، في                 المساحة

  فدان، ویدیره نادي Club S، الذراع الریاضي لشركة سودیك.
 

المنافذ ذلك في بما والخدمات للتجزئة متاجر مجمع إلقامة Emirates شركة مع أیضًا سودیك                تعاقدت
متخصصین مع المفاوضات من األخیرة المراحل في أنها عن كذلك الشركة أعلنت كما لها، التابعة                 البیعیة
والخدمات المدارس إلدارة اآلخرین الشركاء من لعدد باإلضافة المشروع، في الترفیهیة للمكونات              متنوعین

  الطبیة.
 

ویمثل األمریكي، ساساكي مكتب العام مخططه ووضع فدانًا، 655 مساحة ایست سودیك مشروع               یشغل
من %84 والخضراء المفتوحة المساحات وتشكل االستخدامات ومتعدد متكامًال مشروعًا ایست             سودیك
ویشغل والتعمیر، لإلسكان الجدیدة مصر شركة مع بالشراكة ایست سودیك تطویر یتم االجمالیة.               مساحته
حوالي ویبعد والقاهرة-االسماعیلیة، القاهرة-السویس هما سریعین طریقین بین استراتیجیًا موقعًا            المشروع

  10 دقائق بالسیارة من العاصمة اإلدارة الجدیدة من خالل شبكة الطرق الجدیدة هناك.
 

  نبذة عن سودیك

من عدد بتطویر حالیًا الشركة تقوم حیث المنطقة، في العقاریین المطورین أبرز من واحدة سودیك                 ُتعد
إداریة ومكاتب وتجاریة سكنیة مشروعات بین ما تتنوع والتي مصر في المتنوعة العقاریة               المشروعات
البورصة في مدرجة سودیك القاهرة. وغرب شرق في االستخدامات متعددة كبیرة حضریة              ومراكز
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