
سود�ك تفوز بجائزتي "أفضل مطور س�ني" و"أفضل مطور عقار�" لفئة 

الم�اتب اإلدار�ة ضمن استطالع الرأ� الخاص بـ "جوائز یورومني 

 "٢٠١٦العقار�ة لعام 

   

  ٢٠١٦سبتمبر  ٢٠القاهرة فى 

شر�ة السادس من أكتو�ر للتنم�ة واالستثمار (سود�ك) عن فوزها بجائزتي "أفضل مطور أعلنت 

فئة الم�اتب اإلدار�ة، وذلك ضمن االستطالع الخاص بـ "جوائز  -س�ني"، و"أفضل مطور عقار�"

". یتم منح جوائز یورومني العقار�ة بناًء على استطالعات آراء ٢٠١٦یورومني العقار�ة لعام 

�س �التالي الم�انة الرائدة للمطور�ن العقار�ین الذین �فوزون بها. و�أتي فوز سود�ك موسعة، وتع

بجائزة "أفضل مطور عقار� للمشروعات الس�ن�ة" تقدیرُا لما تطرحه الشر�ة من مشروعات س�ن�ة، 

�ما في ذلك الشق� �املة التشطیب ط�قًا ألفضل المعاییر العالم�ة في مشروع "فورتي و�ست"، 

ت المطلة على مالعب الجولف في مشروع "ألجر�ا"، �اإلضافة للوحدات الس�ن�ة المتنوعة والف�ال

�مساحات مختلفة في مشروعات الشر�ة �منطقتي غرب وشرق القاهرة. أما جائزة "أفضل مطور 

عقار� لفئة الم�اتب اإلدار�ة" فقد حصلت علیها سود�ك عن مشروع "ذا بولیجون بیزنس �ارك" 

متر مر�ع من  ٧٠٬٠٠٠مبنى، حیث �متد المشروع على مساحة تتجاوز  ١١ن والذ� یتألف م

�المملكة  Wilkinson-Eyreالم�اتب اإلدار�ة الراق�ة التي قام بتصم�مها الم�تب المعمار� 

  المتحدة، وهو من الم�اتب الشهیرة والفائزة بجوائز عالم�ة عدیدة.

   

على فوز سود�ك بهذه الجوائز الهامة ، �قول ماجد شر�ف، العضو المنتدب لشر�ة سود�ك: وتعل�قاً 

"لقد تم�نت سود�ك عن طر�� تطبی� استراتیج�ة التر�یز على احت�اجات العمیل، من تطو�ر وطرح 

مجموعة متنوعة من المنتجات العقار�ة الس�ن�ة والتجار�ة المتمیزة. إّن حصولنا على الجوائز 

�ة المختلفة یؤ�د التزام سود�ك �المساهمة في تطو�ر المشهد العقار� المصر�، من خالل ما العقار 

  نض�فه من ق�مة جدیدة أثبتت قدرتنا على التأثیر �ش�ل فعال في هذا السوق الهام". 

   



وتأتي جوائز یورومني الرف�عة التي حصلت علیها سود�ك هذا العام استكماًال لسلسلة الجوائز 

المحل�ة والعالم�ة التي حصدتها الشر�ة على مدار السنوات األخیرة، حیث فازت سود�ك العقار�ة 

" ألفضل مشروع قائم متعدد االستخدامات عن مشروع "سود�ك ٢٠١٥بجائزة "سیتي س�یب لعام 

و�ست"، وجائزة "یورومني ألفضل مطور عقار� ضمن فئة الم�اتب اإلدار�ة ومجمعات األعمال 

على جائزة "سیتي س�یب ألفضل ُمجّمع أعمال  ٢٠١٣صلت الشر�ة عام ". �ما ح٢٠١٤لعام 

مستقبلي متعدد االستخدامات"، والتي فاز بها مشروع "ذا بولیجون"، بینما فاز مشروع "ألجر�ا" بجائزة 

  "أفضل مشروع س�ني قائم في مصر". 

   

فضل مطّور حیث حصدت جائزة "أ ٢٠١٤فازت سود�ك أ�ضًا بجوائز یورومني العقار�ة لعام 

عقار� في مصر"، و"أفضل مطور عقار� لفئة الم�اتب اإلدار�ة"، �اإلضافة لجائزة "أفضل مطّور 

عقار� للمشروعات متعددة االستخدامات في الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا"، و"أفضل مطّور عقار� 

. وُتكّرم ٢٠١١للمشروعات الس�ن�ة في الشرق األوس� وشمال أفر�ق�ا" ضمن جوائز یورومني لعام 

جوائز یورومني العقار�ة المشروعات المتمیزة في القطاع العقار� اعتمادًا على استطالع آراء 

وتقی�مات ��ار الخبراء في هذا المجال على مستو� العالم، مثل المطور�ن العقار�ین والمستشار�ن 

طالعات هذه االستوالمؤسسات المال�ة والمستثمر�ن وعمالء القطاع العقار� من الشر�ات. وتسعى 

  للتعرف على الشر�ات التي تقدم أفضل المنتجات والخدمات العقار�ة في األسواق التي تعمل بها. 

   

  نبذة عن سود�ك

   

تعد سود�ك من �بر� شر�ات التطو�ر العقار� الرائدة على المستو� اإلقل�مي، حیث تقوم بتطو�ر 

ك صر. تتنوع المشروعات التي تق�مها سود�عدد من المشروعات العقار�ة الكبیرة والمتنوعة في م

لتضم مشروعات س�ن�ة متنوعة، مراكز تجار�ة عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشر�ات، حیث 

تمثل تلك المراكز أسواق مر�ز�ة وأماكن حضر�ة لس�ان شرق وغرب القاهرة. سود�ك مدرجة في 

  .   (TickerOCDI)بورصة األوراق المال�ة �القاهرة تحت اسم
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