
 سودیك وهیئة المجتمعات العمرانیة یوقعان عقد حساب وسیط "ESCROW"مع بنك مصر لمشروع الـ500 فدان بزاید
  الجدیدة

 
" وسیط حساب عقد على بالتوقیع الجدیدة العمرانیة المجتمعات وهیئة سودیك احتفلت ،2019 دیسمبر 25 مصر:                 القاهرة،
بدایة یمثل ما وهو الجدیدة، زاید في الشركة مشروعات أحدث ُیعد الذي فدان 500 الـ مشروع على مصر بنك مع "ESCROW                     

 لشراكة استراتیجیة جدیدة بین شركة سودیك وبنك مصر.
 

في فدان 500 بمساحة أرض لقطعة الجدیدة العمرانیة المجتمعات هیئة مع شراكة اتفاقیة وقعت قد سودیك شركة أن بالذكر                     جدیر
نجاح حقق الذي "VYE" اسم تحت سكني حي أول وأطلقت الوزاري القرار على الشركة حصلت الحین، ذلك ومنذ ،2019                     مارس

 غیر مسبوق عند اطالقة، فقد بلغت حجم المبیعات أكثر من ملیار جنیه في أقل من أسبوع.
 

مع الجدیدة المصرفیة العالقة هذه لبدء للغایة سعداء "نحن سودیك: لشركة المنتدب العضو شریف، ماجد یقول ذلك، على                    وتعلیًقا
تعامل ألوجه مجال نرى حیث البنك مع األجل طویلة شراكة بدایة العقد هذا ویمثل مصر. في البنوك وأعرق أكبر أحد مصر،                       بنك

 مختلفة عدیدة في المستقبل. "
 

 هذا وقد أكد األستاذ/ حسام عبد الوهاب -نائب رئیس مجلس اداره بنك مصر، على حرص بنك مصر  دائما كونه مؤسسة
 مصرفیة رائدة  على تحدیث وتطویر خدماته ومنتجاته بما یتناسب مع احتیاجات عمالئه بهدف تقدیم خدماته بصورة أكثر

 كفاءة، حیث  یعد رضا العمالء محور اهتمام البنك الدائم، لكزنهم شركاء النجاح في كافة االعمال.
 
شرق ألحیاء الوصول وسهولة بسرعة المنطقة تتمیز حیث الراقي، زاید الشیخ لحي طبیعیًا حضریًا امتدادًا الجدیدة زاید                   ُتعد
من قربها جانب إلى االمتداد بهذا المحیطة المناطق في انشاؤها تم التي الجدیدة الطرق شبكة خالل من الشمالي والساحل                     القاهرة

  مطار سفنكس الجدید والمتحف المصري الكبیر الذي سیؤدي افتتاحه إلى ازدهار المنطقة بأكملها.
 

سودیك ُتعد وست، سودیك مشروع حققه الذي الكبیر النجاح وبعد القاهرة، غرب سوق في خبرة من سودیك به تتمتع لما                      ونظرًا
 أنسب مطور عقاري لوضع أساس منطقة زاید الجدیدة بغرب القاهرة.

 
 

 -انتهى-
 

  نبذة عن سودیك
 

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