
 

 ويستاون  Club Sنادي  بجديد   مميز توثيقفرع  سوديك تحتفل بافتتاح 
 

 2021أبريل  6القاهرة في 

 جديد ال   المميز  توثيقالفتتاح الرسمي لمكتب  ، باإلفي مصر  احتفلت سوديك، شركة التطوير العقاري الرائدة

و سوديك  مساحة  يفي  على  والمقامة  االستخدامات  متعددة  سوديك  مشروعات  كبرى  فدان    1500ست، 

يقدم المكتب الجديد  س.  ستاونيداخل و  Club Sبمنطقة غرب القاهرة. يوجد مكتب التوثيق الجديد في نادي  

حضر مراسم افتتاح المكتب الجديد كل من   .ويستسوديك    قاطني ل  خدمات التوثيق المميكنة من    متكاملة  باقة 

الم مروانمعالي  العدل  ،ستشار/عمر  طلعتود.  ،وزير  اال  ،عمرو  المعلوماتوزير  وتكنولوجيا   ، تصاالت 

شريفو سوديك،  ماجد  لشركة  المنتدب  زاهرو   ،العضو  إلدارة -إبراهيم  سوديك  لشركة  التنفيذي  الرئيس 

واألندية.   مكتب  الفنادق  افتتاح  ال  Club S  بناديالجديد    التوثيق يأتي  إطار  الحكومفي  للتحول    ةيجهود 

بالكامل مع إمكانية الحجز المسبق الحصول على الخدما   مواطنينللبما يتيح    الرقمي، ت الحكومية المميكنة 

سهولة  عبرللخدمات   لضمان  رقمي  منالخدمات    أداء  تطبيق  االنتظار   والحد  وفترات  والتكدس  الزحام 

 الممتدة. 

الجديد في نادي   المميز  التوثيق افتتاح مكتب  على  العضو المنتدب لشركة سوديك،  -ماجد شريف  هذا وقد علق 

Club S  الق هبقول   اطنين والمالك في مجتمعات : "إّن تقديم باقة متكاملة من الخدمات التي تلبي احتياجات 

مع   تهتعامالمراحل  في كل    العميلتحقيق رضاء  من أجل    سوديكل   االلتزامات الرئيسية  ، يمثل أحدسوديك

الرياضية  تتولى  ."الشركة المنشآت  نادي    شركة سوديك إلدارة  وإدارة  يقدم تجربة   Club Sتشغيل  الذي 

للقاطنين في كافة   لصحيةألسلوب الحياة ا  تسعى سوديك للترويجحيث    ،دة من نوعها رياضية متكاملة وفري

مربع    34،000مساحة    Club Sنادي    يشغل.  ها مشروعات والتجهيزات متر  المنشآت  من  باقة  ويتضمن 

طبقاً   ا  ألعلىالرياضية  الوحدات  ومالكي  لقاطني  العالمية  وأعضاء المعايير  ويست  سوديك  في  لسكنية 

   . Club Sنادي

  نبذة عن سوديك
 

من   عدد  بتطوير  حالياً  الشركة  تقوم  حيث  المنطقة،  في  العقاريين  المطورين  أبرز  من  واحدة  سوديك  تُعد 

إدارية   ومكاتب  وتجارية  سكنية  مشروعات  بين  ما  تتنوع  والتي  في مصر  المتنوعة  العقارية  المشروعات 

ك حضرية  القاهرةومراكز  وغرب  شرق  في  االستخدامات  متعددة  البورصة  .بيرة  في  مدرجة  سوديك 
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