
 الفائز بجائزة عالمية  مجمع البوليجونبكامل مبنى إداري  شركة جهينة سوديك ُتسلم

 

مجمع في  كامل مبنى إداري شركة جهينة للصناعات الغذائيةسوديك اليوم مت سل   -3102ديسمبر   23القاهرة في

وقد قامت شركة  ،ر مربعمت 0777مساحة  اإلدارييشغل المبنى  .شركةلالمقر الرئيسي لليصبح  ،اإلداري البوليجون

 المصرى. للتوسع في السوقتها وخطتها استراتيجي جهينة بالتعاقد على المبنى فى بداية العام الحالى في إطار

الفائزة والشهيرة  بالمملكة المتحدة، وهو من المكاتب Wilkinson-Eyre ستشاريالمكتب اال م مشروع البوليجونصم

بجائزة أفضل مشروع تجاري  فازقد و، أحد مشروعات وستاون اإلداري وليجونباليُعد مشروع  .عديدة بجوائز عالمية

 07777أكثر من  مشروعاليضم  .3702معرض سيتي سكيب العقاري في  فئة المشروعات المستقبلية-متعدد االستخدامات

 ةكامل ةن إداريامب لىإ، وصوال  ا  مربع ا  متر 60من  بهالمساحات المكتبية  بدأحيث ت متر مربع من المكاتب اإلدارية الراقية،

 متر مربع.     0777على مساحة 

 تقوم حيثللشركة نجاحا   األعوام أكثرأحد  3702أحمد بدراوي العضو المنتدب لشركة سوديك "يمثل عام  السيدوقد صرح 

، لى أرض الواقعقائمة ع ناتسليم وحدات ضمن سبعة مشروعات مختلفة. وإنه من دواعي الفخر أن نشهد مشروعاتب سوديك

 ."في سوق الوحدات اإلدارية المطروحةوبصفة خاصة مشروع البوليجون أحد أهم المشروعات 

 يقع. ومباني إدارية، وفندق لرجال األعمال، ومباني تضم وحدات فندقية 0 يضممتكامل  مجمع أعمال يعد ذا بوليجون

عد خطوات من على بُ و يوليو 62يبعد دقائق عن محور  وي، اإلسكندرية الصحراو-طريق مصربمشروع البوليجون فى وستاون 

ويعتبر موقع . وبيفرلي هيلز -المدرسة البريطانية الدولية -وستاون ريزدنسز – فورتي وست -مشروعات سوديك األخرى: أليجريا

فى غرب  أحد المقومات التي تجعل منه مركزا  رئيسيا  للوحدات اإلدارية الشيخ زايد في قلبالمتميز مشروع البوليجون 

 . القاهرة 

بوليجون لكي يصبح أحد أكثر المشروعات تقدما  من حيث ذا وأضاف بدراوي " لقد واجهنا العديد من التحديات في  تطوير مشروع 

بعد تسليم المبنى اإلداري لجهينة اليوم و ،عددة الطوابقمتف السيارات وموقالتصميم، شبكات اإلتصاالت، أنظمة التبريد المركزي 

 .ه% من وحدات08% من المشروع وقد تم بيع وتأجير 08يمكننا القول أننا انتهنا من تطوير 

من "نسعى لطرح المباني اإلدارية المتبقية في السوق العام القادم و الماحل المقبلة من المشروع وقال السيد أحمد بدراوي معلقا  على 

  ."6802المتوقع أن يتم تسليم المشروع بالكامل عام 

     
 

-انتهى-  
  SODICنبذة عن 

 

من كبرى شركات التطوير العقاري الرائددة علدى المسدتوى اإلقليمدي، حيدث تقدوم بتطدوير عددد مدن المشدروعات العقاريدة  SODICتعد 

ضدم مشدروعات سدكنية متنوعدة، مراكدز تجاريدة عممقدة تضدم لت SODICتتنوع المشروعات التي تقيمهدا . الكبيرة والمتنوعة في مصر

 SODIC. متداجر للتجزئددة ومقدار للشددركات، حيدث تمثددل تلدك المراكددز أسدواق مركزيددة وأمداكن حضددرية لسدكان شددرق وغدرب القدداهرة

لمزيددددد مددددن المعلومددددات، يرجددددى زيددددارة موقعنددددا  (OCDI.CA)مدرجددددة فددددي بورصددددة األوراق الماليددددة بالقدددداهرة تحددددت اسددددم 

www.sodic.com  

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 

 تراكس مصر –أحمد كمال 

 33031219 (202+)فاكس:  6860-3304 (202+)تليفون: 

 Ahmed.kamal@traccs.net  تروني: بريد الك
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