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عن توقيع عقد شراكة مع البنك العربي  احدى الشركات الرائدة فى مجال التطوير العقارى أعلنت سوديك
سداد التحصيل الرقمي لمدفوعات عمالء سوديك، بحيث يتم  اتخدميتم بمقتضاه توفير  األفريقي الدولي

  . والتطبيق الهاتفىا المدفوعات عبر الموقع اإللكتروني للشركة

وطبقاً لهذه االتفاقية، سيوفر البنك العربي األفريقي الدولي بوابة للمدفوعات االلكترونية تتيح لعمالء سوديك 
من خالل بوابة سوديك منتجات وخدمات لخاصة بمختلف سداد أقساط وحداتهم السكنية والمدفوعات ا

  تتسم باألمان والسرعة.  اتعودفم

يأتي التوقيع يس القطاع المالي في سوديك: "ئر- وتعليقًا على توقيع االتفاقية مع البنك، يقول عمر الحموي
 هاجراءاتإكافة  لتحويلعلى هذه االتفاقية في إطار خطط سوديك للتحول الرقمي، حيث تتجه الشركة 

التوجه  . يتوافق ذلكتكنولوجيا الرقمية بصورة كاملةبحيث تعتمد على المع العمالء  هاتعامالتية والداخل
تهدف تحسين تجربة العميل في جميع تسركز على احتياجات العمالء وأيًضا مع استراتيجية سوديك التي ت

المبادرة،  هلي في هذعربي األفريقي الدومع البنك ال الشركة. نحن سعداء بشراكتنا األخيرةمعامالته مع 
      .عالقتنا الناجحة والقوية مع البنك"التى تأتى فى إطار و

رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك العربي األفريقي الدولي: يولي البنك  -من جانبها، تضيف دينا زكري
ً كبيراً بمجال التكنولوجيا المالية بشكل عام واإلستراتيجية الرئيسية التي  العربي االفريقي الدولي اهتماما

يعمل عليها البنك العربى االفريقى الدولى هي التحول الرقمي لمنتجاته وخدماته لعمالئه ، فإن استراتيجية 
ة تناسب مختلف شرائح العمالء،  على تصميم منتجات وحلول رقميز اع التجزئة المصرفية بالبنك تركقط
من منتجاتنا المميزة حيث  2020تعد خدمة التحصيل الرقمي للمدفوعات التي قمنا بتطويرها خالل عام و

أننا نوفره لشبكة واسعة من عمالئنا من أكبر الشركات في مختلف المجاالت، ويسعدنا انضمام شركة 
 ".سوديك والتي تعد من أنجح الشركات في قطاع التطوير العقاري لتلك الشبكة

ة من الشراكات المثمرة بين سوديك والبنك العربي األفريقي الدولي، حيث للك الشراكة ضمن سلستأتي ت
وقعت سوريل لالستثمار العقاري، إحدى الشركات التابعة والمملوكة لسوديك بالكامل، أوائل هذا العام على 

لتمويل مشروع الدولي مع البنك العربي األفريقي مليار جنيه  2.57حزمة تمويلية متوسطة األجل بقيمة 
"Villette رة الجديدةالقاه" في. 

  نبذة عن سوديك
  

ً بتطوير عدد من  تُعد سوديك واحدة من أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، حيث تقوم الشركة حاليا
المشروعات العقارية المتنوعة في مصر والتي تتنوع ما بين مشروعات سكنية وتجارية ومكاتب إدارية 

سوديك مدرجة في البورصة .حضرية كبيرة متعددة االستخدامات في شرق وغرب القاهرة ومراكز
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