
 سودیك تعلن استقالة د. هاني سري الدین من منصب رئیس مجلس اإلدارة غیر التنفیذي، وتعیین الوزیر األسبق
 أسامة صالح كعضو مجلس إدارة جدید

 
 
الدین سري الدكتور/هاني األستاذ استقالة عن "سودیك" واالستثمار للتنمیة أكتوبر من السادس شركة 2020-أعلنت مارس 10 في                   القاهرة

 رئیس مجلس اإلدارة غیر التنفیذي من منصبه إعتبارًا من 1 ابریل 2020.

هذا تولیه وخالل سنوات. 6 ولمدة 2013 في سودیك لشركة التنفیذي غیر اإلدارة مجلس رئیس منصب في الدین سري هاني د. أ. تعیین                         تم
كبرى من واحدة لتصبح السوقیة مكانتها ترسیخ من وتمكنت أراضیها، لمحفظة مربع متر مالیین 7 من أكثر سودیك أضافت                     المنصب،

  شركات التطویر العقاري الرائدة في السوق، حیث حققت نموًا بمعدل 3 أضعاف في حجم المبیعات.

أعلى حقق بما الصارمة المؤسسیة الحوكمة معاییر تطبیق على باإلشراف الدین سري هاني أ.د. قام بالشركة، لمنصبه تولیه فترة                     وخالل
بها قامت التي والمعامالت والصفقات االستراتیجیات كافة تنفیذ في بها المعمول والقواعد الممارسات أفضل وتطبیق الشفافیة                  مستویات
والتقدیر الشكر ببالغ الشركة في التنفیذیة اإلدارة فریق ویتوجه جدیدة. أسواق في وتوسعها للشركة المستدام النمو على حرصه مع                     سودیك،
الفترة خالل التوفیق بكل له تمنیاتنا خالص مع ، القّیمة ومساهماته خدمته، سنوات طوال قدمه ما على الدین سري الدكتور/هاني                      لألستاذ

  المستقبلیة.

االقتصاد خبراء من صالح أسامة ُیعتبر اإلدارة. بمجلس الخبرة ذوى من عضوًا صالح أسامة األستاذ/ السید تعیین الشركة أعلنت                     كما
لالستثمار العامة والهیئة العقاري التمویل هیئة إدارة مجلس رئیس وكان االستثمار، وزیر منصب قبل من شغل كما المتمیزین،                    المصریین

  والمناطق الحرة. كما شغل السید/ أسامة صالح أیضًا منصب المدیر اإلقلیمي لبنك أمریكان اكسبریس المحدود.

العمرانیة للتنمیة وأیادي والتطویر لالستثمار أیادي لشركة التنفیذي غیر اإلدارة مجلس رئیس منصب حالیًا صالح أسامة السید/                   ویشغل
المالیة لالستشارات رایزانفست شركة إدارة مجلس ورئیس مؤسس أنه كما لألثاث، دمیاط مدینة وشركة السیاحیة للتنمیة سوما أبو                    وشركة

  وحلول االستثمار، ورئیس مجلس األعمال المصري الصربي.

الیوم أخبار وشركة كابیتال NI وشركة القومي االستثمار بنك منها والشركات، الهیئات من العدید إدارات مجالس عضویة صالح                    یشغل
  لالستثمار والشركة القابضة لتوزیع الكهرباء.

 

 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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 طارق یحیي
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