
 في شبرا العسال عزبةتها االجتماعية لتطوير منطقة مبادر المرحلة األولى من استكمال عن تعلن سوديك

 

 المجتمعية لتطوير منطقة رتهامبادمن  لمرحلة األولىااستكمال  عن سوديكأعلنت  –2013يونيو 11القاهرة في 

 الدكتور أسامة كمال، محافظ القاهرة المبادرةتفاصيل عن  باإلعالن بالقاهرة. قام شبرا حي في العسال عزبة

 منى والدكتورة لشركة سوديك، الرسمي والمتحدث ،لعمليات، الرئيس التنفيذي لقطاع اوالسيد/ أشرف فريد

 عام مدير -مباني، والسيد/ إسماعيل سعوديوتجديد ال الترميماتستشاري إو المعمارية خبيرة الهندسة زكريا،

 .سوديك شركة

 ت المحافظةرشححيث  ،2102في مايو  القاهرة محافظة مع تعاون بروتوكولعلى  يكعت سودوقد وق  هذا 

 في حي بدوي أحمد شارع بالقرب من . تقع عزبة العسالتطوير شاملةكي تخضع لعملية  عزبة العسالبمقتضاه 

 لتخفيفل برنامجال يهدف. والقاهرة فيلعشوائية ا األحياء أقدمالعزبة تعد ، وفدانا 01من  أكثرعلى  دتوتم، شبرا

 منى الدكتورة مع قوية شراكةب بدأت خطة تنموية متكاملة ومستدامةتنفيذ  خالل من ،مجتمعالفقر بال حدة من

والمسؤلة عن إدارة  ، القديمة بمصر الفسطاطمنطقة  وتجديدتأهيل  إعادة وراء التنموية صاحبة الرؤية زكريا،

 عسال.ال نطقةممشروع إعادة تأهيل 

 01 أكثر من تتضمن التيوالدايم"  في حارة "عبد المدنية األعمال معظمنتهاء إ للمشروع األولى ةالمرحل شهدت

ة ، هذا باإلضافة للقيام بأعمال تنمويمرة أخرى بناؤه عادةوإ تم هدمه وبعضها بالكامل اهتجديد تمحيث  ،مبنى

 كثرتحسين الظروف المعيشية ألفي  وهو ما كان له أكبراألثر ،من أهالي المنطقة واألطفال السيدات أخرى مع

  .من سكان المنطقة شخص 0111من 

 المبانيب صال  والتجديدإلا فكرةال ترتبط " زكريا منى قالت الدكتورة، وعن تجربتها في تطوير عزبة العسال

الل هذه من خهم تأهيل عادةوإالمواطنين  سلوك تغييرلالمتكاملة رؤيتنا وتهدف . أكبر من ذلك بكثيرها ولكنفقط، 

ية اإلنسان حتياجاتاإل تلبيةعلى  عملنايركز و، الحقيقي لهذا البلد المستقبلألنهم  األطفال باألخصوالمبادرة، 

 ."رائع هامردودمور الشاقة ولكن من األة، وهي األساسي

و من  مشروعات خاصة بالمسؤولية المجتمعية لشركة سوديك 6ويعد مشروع تطوير عزبة العسال واحداً من 

 جتماعي في المنطقة العربيةاإلستثمار اإلوهي أولى مؤسسات  -بالتعاون مع مؤسسة الفنار منها أربعة مشاريعض

تحسين خدمات المشروعات تلك تحسين مستوى المعيشة في المجتمعات الفقيرة والُمهمشة. وتتضمن ل هدفتي تال

 0111تقبل للتنمية، والتي تساعد أكثر من الطفولة المبكرة بالمناطق العشوائية تحت إشراف مؤسسة أضواء المس

 حضانة في مختلف أنحاء القاهرة؛ ومشروع دعم وحدة اإلنتاج وعيادات بشاير التخصصية 02طفل في أكثر من 

خياطة في منطقة حلوان باإلضافة لتقديم خدمات للمشغل التي أنشأت و ،مؤسسة حلوان لتنمية المجتمعالتي تديرها 

شخص؛ ومشروع مدرسة فنون الدرب األحمر تحت إدارة  011يد منها أكثر من مناطق يستف 6صحية في 

مناهضة العنف األسري بالتعاون مع جمعية شموع للتنمية  وإشراف مؤسسة المورد الثقافي؛ وأخيراً مشروع

 شخص سنوياً. 0011والذي يستفيد منه أكثر من  المستدامة بالمنيا

 إنشاء مدرسة جديدة فى عزبة خير هللا  في مساهمتها تكانف سوديكشركة ل االجتماعيةلتنمية ا اتمبادرآخر أما 

 حكومية غير مؤسسة وهي -وتتولى "تواصل" ،اإلبتدائية للمتسربين من التعليم "سطبل عنترإ"تابعة لمدرسة 

 طالب 001اليوم أكثر من بها يدرس و ،والتعليم التربية وزارةب المسجلة هذه المدرسة دارةإ -2112عام ت تأسس

 .ةوالثانوي ةاإلعداديالمرحلتين  عدد أكبر من طالبالفرصة لضم  هذه المبادرة تيحتوس، وطالبة

يساعدهم في الحصول على  مما ،سنوياً  شخص 1111 من أكثرتؤثر المشروعات التي تدعمها سوديك في حياة 

 أفضل. مستقبلل األمل وبث ظروف المعيشة تحسينل حقيقيةفرص 

قيقي النجا  الح جزء من بأن القوي يمانناإ من نبعيلتنمية المجتمعية ابمشروعات لتزامنا إ ن  "إ فريد شرفأ لوقي

واحدة من كبرى  باعتبارنا ،لمجتمعنا المنفعة وتحقيق المجتمع تطويرأن نلعب دور فى للشركة هو نجاحنا في 



 في المهمشة لمجتمعاتا تنمية في فعال دورببالقيام ، وهو ما يلزمنا في السوق المصري ر العقارييطوتالشركات 

 ."مصر

 على مساحة عام لعزبة العسال بشكل الرئيسي السوقوتجديد  الحالية لترميم خططهاأيضاً عن  سوديك أعلنتكما 

 مركزالمنطقة، كما سيكون هذا السوق بمثابة  في شوارع لبائعينل للعملمساحة  تيحمما ي ،متر مربع 011

 المهني لتدريبوجود فرص لل ضافةباإل ،الثانيلطابق اب األمية لمحو ولفص إقامة  حيث سيتم ،جتماعيإ

 المتكاملة. التنمية نهجم من كجزءوتوظيف الشباب  المجتمع خدمةل اتعومشرو

هي و المرحلة الثانية للمبادرة بإنتهاءجنيه  يينمال 1 لىصل إت ستثماراتإبهم ستس سوديك شركةجدير بالذكر أن  

على  المشروع هذا دعم سوديك المشروع، كما تعتزمتلك المرحلة من  مع بداية وتقدميادة قابلة للزإستثمارات 

ظروف التحسين  التطوعي بهدف العمل وتشجيع تبرعاتال لجمع عن طريق االشتراك في مبادرات ،مستوى أكبر

 منطقة العسال.آالف مواطن من أهالي  01ة لعدد يالمعيش

  -انتهى-

 

 SODICنبذة عن 

من كبرى شركات التطوير العقاري الرائدة علىى المسىتوى اإلقليمىي، حيىث تقىوم بتطىوير عىدد مىن المشىروعات SODICتعد 

لتضىم مشىروعات سىكنية متنوعىة، مراكىز  SODICتتنىوع المشىروعات التىي تقيمهىا . العقاريىة الكبيىرة والمتنوعىة فىي مصىر

المراكز أسواق مركزية وأماكن حضرية لسكان شرق تجارية عمالقة تضم متاجر للتجزئة ومقار للشركات، حيث تمثل تلك 

لمزيد مىن المعلومىات،   (Ticker OCDI)مدرجة في بورصة األوراق المالية بالقاهرة تحت اسم  SODIC. وغرب القاهرة

 www.sodic.comيرجى زيارة موقعنا 

 للمزيد من المعلومات، يرجى االتصال : 

 تراكس مصر –كمال أحمد 

 تراكس مصر -رويدا بيبرس

 تراكس مصر -منى سيف

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

 mona.seif@traccs.net - rowaidah.bibers@traccs.net-  Ahmed.kamal@traccs.netالكتروني:  بريد
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