
 

عن  8102ضمن جوائز سيتي سكيب سوديك تحصد جائزة أفضل مشروع سكني 
 مشروع فورتي وست

 

 8102مارس  14القاهرة في 

ضنم  وذلنك رتفاع" عن  مشنروع فنورتي وسن  متوسط االائزة "أفضل مشروع سكني منخفض لفازت سوديك بج
تسليم وحندات المشنروع  وقد تم، 8112تم إطالق مشروع فورتي وس  عام  .8102جوائز سيتي سكيب لعام 

  ، حيث انتقل كل المالكي  تقريبًا للسك  في المشروع. بالكامل
 

صنمم المشنروع كنركة السنوق المرنر . للشقق السكنية كاملة التشطيب ب لقد وضع فورتي وس  معاييرا جديدة
للشقق  ةالداخلي تاالترميم، كما وضع ماكادو وسيلفيتي للهندسة، ومقرها بوسط  بالواليات المتحدة األمريكية

وائز عالميننة. يقننع مشننروع فننورتي وسنن  فنني قلننب سننوديك الفننائز بجننو ، Eklegoالمعننرو  مكتننب الترننميمات 
 . متر مربع 8011ساحة مفتوحة مساحتها  حول المشروع يتمركزوس  ويتميز بترميمه الرائع، حيث  

  
عها الكبيننر سننوديك وسنن  ة خننالل السنننوات الماضننية عنن  مشننرو جننائزة عالمينن 00أكثننر منن  حرنندت سننوديك 

كننل منن   دهماضننم  جننوائز سننيتي سننكيب حرننكنناآ رخننر هننوا الجننوائز جننائزتي  و ضننمها. والمشننروعات التنني ي
      جوائز بمفردا.  4يكال سنتر ومجمع أعمال البوليجوآ الو  حرل حتى اآلآ علىوستاوآ ميد

 
 بحرننولنا علننى ديك: "نفخننر دائمنناً كة سننو العضننو المنتنندر لشننر ، علننى تلننك الجننائزة، يقننول ماجنند كننري وتعليقننًا 

طبقننًا ألرقننى  نادائمننًا بتطننوير مشننروعاتنلتننزم سننوديك . إننننا فنني لمشننروعاتناتقننديرًا التنني تمثننل  المتميننزة جننوائزال
 التزامننا تكناف إضافة أخرى لسلسلة الجوائز التني  جائزة سيتي سكيب هوا العامعد ا ت  وهلو المستويات العالمية، 

    ."المتواصل
 

ت ّكننرم جننوائز سننيتي سننكيب المشننروعات المتميننزة فنني القطنناع العقننار  المرننر . وخننالل هننوا العننام تننم تركنني  
، واختنننارت لجننننة التحكنننيم التننني تضنننم سنننيتي سنننكيب جنننوائزعديننند مننن  المشنننروعات المشننناركة للحرنننول علنننى ال

 .      ا برورة كاملةبعد تقييمه ،بجوائز هوا العام المشروعات الفائزة ،المتخرري الخبراء و مجموعة م  
 
 



 

 نبذة عن سوديك

تعد سنوديك من  كبنرى كنركات التطنوير العقنار  الرائندة علنى المسنتوى ايقليمني، حينث تقنوم بتطنوير عندد من  
المشننروعات العقاريننة الكبيننرة والمتنوعننة فنني مرننر. تتنننوع المشننروعات التنني تقيمهننا سننوديك لتضننم مشننروعات 

تضنم متناجر للتجزئنة ومقنار للشنركات، حينث تمثنل تلنك المراكنز أسنواق سكنية متنوعة، مراكنز تجارينة عمالقنة 
مركزية وأماك  حضرية لسكاآ كرق وغرر القاهرة. سنوديك مدرجنة فني بورصنة األوراق المالينة بالقناهرة تحن  

  c.comwww.sodi لمزيد م  المعلومات، يرجى زيارة موقعنا.   (TickerOCDI)اسم
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