
 
 

 501مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية كدفعة مقدمة لقطعة األرض بمساحة  513تسدد  سوديك

 فدان بالقاهرة الجديدة 

شركة سوريل لإلستثمار أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار "سوديك"  اليوم أن   – 4012 يوليو 9القاهرة في 

 ةقطعة األرض الكائنة بمدينة القاهرة الجديدة والبالغلقد قامت بسداد الدفعة المقدمة  -المملوكة لهاإحدى الشركات التابعة و -العقاري 

 فدان، والتي تم طرحها في آخر مزايدة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 103مساحتها 

يبلغ بحيث  جنيه للمتر المربع، 3131 سعر، وتقدمت بقطعة األرض المذكورةب الخاصة وكانت سوديك قد شاركت في المزايدة

% من قيمة 30نسبة  ، وهو ما يمثل مليون جنيه 131ت الدفعة المقدمة بقيمة ءمليار جنيه مصرى. وجا 4.2إجمالى قيمة األرض 

 دارية. إلارسوم لل اضافةباإل ،األرض
 

اضافة إ، جراءات الخاصة به في الوقت الحاليوالذي تتم اإل تمويل المشروع سيتم من خالل زيادة رأس المال ن  أوأفصحت الشركة 
 مؤخرا   يالدول يلإلستثمار العقاري بالتعاقد عليه مع البنك العربى األفريقالى القرض متوسط األجل والذى قامت شركة سوريل 

 مليون جنيه مصرى. 110بقيمة 

 
ع مجتم تطويرلسوديك  حيث تخططع التسعين، تتميز قطعة األرض بموقعها االستراتيجي في قلب القاهرة الجديدة بالقرب من شار

 فترة تطويرهطوال فرصة عمل  40000أكثر من توقع أن يوفر المشروع ومن الم، وحدة 4000ياضم أكثر من  لمتكام  عمراني

 .سنوات 6التي تستغرق 

المصري، خاصة  العقارى شركة في السوقالثقة كمؤشر قوى ل األخيرة  هيئة المجتمعات العمرانية مشاركة سوديك في مزايدة تأتى 

 . 4031و 4034بعد األداء المتميز الذي حققته  خالل عامي 

 ،4002عام منذ  لمحفظة ارااضى الشركة بهذا الحجم إاضافة هى أول  لشركة سوديك فدان 103قطعة األرض  إسناد جدير بالذكر أن

 ن متر مربع  في مواقع متميزة في شرق وغرب القاهرة.   مليو 1.1 الى حاليا  لتصل محفظة أرااضى الشركة الغير منماه 

 

 سوديكنبذة عن 

من كبرى شرركت  لتطورر ر لتعررتال لترل ردى الرس لت ارطرى ل، لي رتق ميرت ترررع دطورر ر اردع مرن لت ررر ات  لتعرتا ر   سوديكتعد 

  مطنرار ق مرلكرت ترتا ر  ا   ر  تضر  تطضر  مررر ات  نركني سووديك. تطنرع لت ررر ات  لتطرت تري  رت لتكبيرى  لت طنرا  فت مصر

مداج   سوديكمطتجر تلطرت    مرتا تلرركت ق ميت ت ثل تلك لت رلكت أنرلق مركت    أمتكن مضر   تاكتن شرق  غرب لترتهرى. 

 www.sodic.comت ت د من لت علرمت ق  رجس ز تاى مر عنت   (Ticker OCDI)فت دراص  لأل الق لت تتي  دتترتهرى تحت لن  

 ت ت د من لت علرمت ق  رجس لالتصتل : 

 منس نيف -ا  دل ديبرس – د ك تل أم

 ترلكس مصر

 33031219 (202+)فتكس:  6860-3304 (202+)تليفرن: 

 mona.seif@traccs.net -rowaidah.bibers@traccs.net -  Ahmed.kamal@traccs.netلتكطر نت:  در د
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