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About SODIC
Incorporated in 1996, SODIC is one of Egypt’s largest publicly listed real estate development 
companies with a market capitalisation of over EGP 2 billion. SODIC is currently developing a 
number of Egypt’s large scale and award-winning developments including residential, leisure, retail 
and corporate projects within mixed-use environments.

SODIC has developed over 5 million sqm of its 8.5 million sqm land bank and employs over         
20,000 employees directly and indirectly. SODIC’s projects include SODIC West in the west of Cairo 
encompassing Allegria, Beverly Hills, Casa, The Strip and Westown, which includes Forty West, The 
Polygon Business Park, Westown Hub and Westown Residences and Eastown and Kattameya Plaza 
in the East of Cairo. 

SODIC has received many awards of merit over the years, the most recent of which were the 
Cityscape 2013 Awards for its projects The Polygon winning the Best Future Commercial and 
Mixed-Use Project Award, and the second for Allegria winning the Best Built Residential Project 
Award. SODIC was also awarded the Euromoney 2011 Real Estate Award for Best Developer in 
Egypt, Best Mixed-Use Developer in MENA and Best Residential Developer in MENA, “Best Company 
by BT100 Rank Change” at the 2011 BT100 Crystal Awards, the Enterprise Innovation Award - 2010 
and Euromoney Real Estate Award 2010 for Best Mixed-Use Developer in the Middle East and Best 
Developer in Egypt.

SODIC is a publicly traded company on the Cairo Stock Exchange, ticker symbol OCDI.

For more information on SODIC please visit our website at: www.sodic.com  



SODIC CSR Strategy
Our CSR programmes strive to address issues that truly impact the individuals that make up 
the community.
 
Our commitment to our CSR projects stems from our true belief that running a business is about more 
than just commercial success, but about conducting a responsible business and achieving social 
benefit. Our involvement does not stop at funding the projects, we are also very involved in the everyday 
happenings on the ground and offer support in different operation areas.

Our programmes’ objective is always integration and eventual sustainability. 

Our CSR Programmes
Our Corporate Social Responsibility programmes impact over 5,000 families every year.

We believe in enabling communities through the empowerment of women and youth through education 
and job creation. It is our responsibility as a developer to play a role in the effective human development 
of Egypt’s impoverished communities. We ensure our projects offer their beneficiaries a real chance at 
an improved quality of life and the hope of a better future.

Our projects thus far have focused on youth and women empowerment, early childhood education and 
schooling, home rehabilitation and culture and arts programmes.
 

Our Partners in Social Responsibility
SODIC partners with different organisations and foundations who share the same vision and values 
to be able to best fulfil its role as a responsible and committed corporation.

Entrepreneurship and Innovation Program, AUC Venture Lab



AlFanar
Youth & Women Empowerment Programmes

Al Fanar is the first Arab venture philanthropy 
organisation - founded by the late Tarek Ben Halim. 
Working in Egypt since 2004, AlFanar seeks to 
improve lives in disadvantaged communities by 
investing in the growth of innovative, self-reliant, 
social purpose organisations that effectively respond 
to community needs. 

SODIC has partnered with AlFanar to develop women 
and children through education, cultural activities and 
vocational training with the objective of leading these 
entities to sustainability and independence. 

SODIC funds different projects through AlFanar and 
provides the programmes with diverse technical 
assistance. Through these projects SODIC has 
impacted 8,537 families since 2009. 



FLDO has developed a holistic early childhood 
education training model that recovers costs 
through low-cost tuition fees. The programme 
established a model day care centre inspired by 
the Maria Montessori method, which provides 
training for nurseries in deprived districts of Cairo, 
transforming their services and developing their 
staff and curricula. The programme also works with 
the children’s parents and offers afterschool care for 
older children. 

To date 11 nurseries in Cairo have graduated from 
FLDO’s three year outreach programme. Starting 
2014 the training cohort will be reduced to one year 
to increase impact. Further to impacting 1,729 lives 
in 2013, FLDO’s model nursery generated a profit 
in Q2 2013, a major milestone towards financial 
sustainability.

Future Lights for Development 
Organisation (FLDO)
Early Childhood Education and Outreach Programme
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FLDO Recycling Unit
In 2011 FLDO set up a recycling unit in Ezbet el Nakhl that produces 
children’s educational games and toys to diversify its income 
streams and provide nurseries with affordable educational tools. 
The recycling unit has reached 95% recovery of its operating costs.

In 2014 FLDO plans to roll out its new condensed one year syllabus 
in 10 nurseries in the Assaal area of Cairo and 12 nurseries in 
Beni Suef where they plan to create a franchise model for the 
expansion of the FLDO Education Model.

SODIC has supported FLDO through AlFanar since 2009 and has 
invested close to EGP 2,000,000 in their programmes impacting 
over 3,500 families through this project alone.



Helwan Association for Community Development, also referred to as Bashayer, was established in 1987 
and runs a variety of programmes focused on women in the district of Helwan.  The production unit run 
by Bashayer supports a crochet and sewing women’s cooperative that employs over 300 women from 
the area.

SODIC has worked with Bashayer since 2011, developing their costing and pricing systems and 
assisting with marketing their products. In 2013 Bashayer produced its first in-house collection, a                                      
37 piece collection with contemporary designs inspired from Egyptian heritage led by fashion designer 
Perihan Abou Zied, the collection was sponsered by SODIC.

Bashayer also supports the operation and development of a health clinic at Arab Ghoneim that provides 
medical services to over 1,000 families and organises health caravans. Through the clinic they raise the 
community’s awareness about various health issues and provide adult literacy classes.

SODIC has invested over EGP 500,000 to date in Bashayer’s programmes, impacting over 1,500 families 
over the years.

Bashayer
Women’s Economic Empowerment & Vocational 
Training Programme



The Culture Resource referred to as Al Mawred Al Thaqafy, established in 2004, is a non-profit 
organisation, which seeks to support artistic creativity in the Arab region.

In 2011 Mawred established the Darb El-Ahmar Arts School (DAAS) for training youth ages six to   
eighteen in El Darb El-Ahmar, providing them with a recreational space for free and creative expression. 
The one-year afterschool programme offers training in brass, percussion, and circus arts to 140 students,  
providing a unique refuge for young people who are generally forced to work in hazardous conditions 
following school hours. 

In 2013 Al Mawred received a fee of $5,000 for their performance at Kuwait’s Children’s Cultural Festival 
and several students were paid or employed for their performances.

SODIC has been supporting the school since 2011, investing over EGP 300,000 in the training of             
184 children since then.

Darb El-Ahmar
Arts School 



Shomoo was established in Minia in 2004 to raise the awareness of its target communities of their 
basic rights, and to combat discrimination and violence against women. To achieve this Shomoo 
created a network of literacy classes for women and piloted microcredit initiatives to help rural 
women address the roots of domestic violence. Through their literacy classes, the organisation 
identifies cases of domestic violence in need of intervention or psychological treatment. Shomoo 
also works with village leaders, training them and accessing their communities.

Shomoo currently operate literacy classes in 42 different villages in Minia  through five partner NGOs 
providing over 80 classes with an average of 15 pupils per class. 

SHOMOO
Women’s Empowerment Through 
Microfinance and Counseling

In 2013 Shomoo impacted over 1,500 women through both their literacy classes and their microcredit 
programme. Shomoo disbursed over EGP 75,000 in loans to a total of 59 women for projects such 
as cattle rearing, the production of dairy products and poultry farming.

SODIC has supported Shomoo since 2011 investing over EGP 700,000 to date in their programmes, 
impacting over 3,800 lives.



Founded in 2008, Bedayaat aims to empower street children by using a holistic approach that raises their 
basic literacy and math skills, decreases their tendency towards violent behaviour, and develops their 
self-esteem.  The programme encourages and enables the children to return to school and eventually 
become proactive members of their local communities.

In 2011, Bedayaat acquired a basement inside a slum garbage collection area of Badawi, outside 
of Minya and transformed it into a flourishing child learning centre. In 2013 Bedayaat’s non-formal 
education and cultural space was refurbished and 115 Badawi children graduated from Bedayaat’s 
literacy and numeracy skills class, benefiting from a total of 960 education hours. An additional                                                         
328 Badawi children benefited from activities including painting, embroidery, candle making, 
photography, film, and theatre.

In 2014 SODIC will begin supporting Bedayaat to work with 250 children aged between 6-17 to develop 
their literacy and numeracy skills and foster their self-confidence and psychological resiliency, while 
also raising awareness and empowerment of 300 families on child development and child protection. 
The programme will also start a weaving and paper cone cup production unit to employ local women 
and youth.

Bedayaat



Led by architect, restoration and renovation 
consultant Dr.Mona Zakaria, SODIC has partnered 
with Architecture and Restoration Group in its 
integrated community development project in 
El Assaal Area in Shubra. Dr.Mona Zakaria has an M.A 
in Architecture and a Ph.D in Islamic Architectural 
History from University of Aix-en-Provence in France.

Dr. Mona’s past experience includes the 
master-planning and conservation planning for 
Bab El Azab, the renovation and planning of 
Abd El Meguid Street in Old Cairo and the revival of 
Al Fustat pottery village in Old Cairo, amongst others.

Ezbet El Assaal
The Integrated Development of



Urban Upgrading in Egypt
Statistics estimate that there are between 16 and 36 million people inhabiting over 1,200 slums 
in Egypt. Slum inhabitants are subject to the many hazards of living in unsanitary living conditions 
such as increases in disease, domestic violence and school escapism, all contributing to even                
more poverty. 

The permanent removal of slums and the relocation of inhabitants would strain the public budget 
and proves difficult while dealing with the complexities of displacing people attached to their 
homes and in proximity to their jobs. Slums that are not in danger of collapse are now thought to 
rather go through a process of development than replacement. As a real estate developer, SODIC 
took part in this development process.

The Integrated Development of

Ezbet El Assaal

The Integrated Development Approach
The integrated development approach is based on tackling the different challenges and 
contributors to poverty at the same time within the one community, therefore managing 
to empower the community and successfully alleviate it from poverty. By improving living 
conditions, providing training and job opportunities both vocational and non-vocational, creating                 
public facilities and services that both employ and serve the community and by improving 
early childhood education and offering literacy and schooling support we manage a 
comprehensive approach to poverty. Future generations would then be better educated while 
current generations are enabled socially and financially.  This programme results in a successful 
replicable model of a sustainable community that is stable, empowered and self-sufficient. Scaling 
up this model could alleviate poverty and change the culture of Egypt, one community at a time.

Before After



Ezbet El Assaal is located in East Cairo in the heart of Shubra, and is one of Cairo’s oldest slums. 
Stretched over 41 acres, El Assaal like many of Egypt’s slums, suffers from poor living conditions, 
unemployment and insufficient health and education systems. 

In May 2012 SODIC signed a three-way cooperation protocol with the Cairo Governorate and Dr.Mona 
Zakaria for the integrated development of Ezbet El Assaal. In May 2013 the project witnessed the 
completion of its first phase with 15 buildings of 2,750 sqm built up area completely renovated, 
rebuilt or refurbished in Abdel Dayem Street, home to 78 families. The sewage network of Abdel 
Dayem Street was also completely renovated and connections made to all houses.

In November 2013 SODIC provided the seed funding for local NGO A’naween, a foundation created 
to execute all on-ground development initiatives for Ezbet El Assaal. The foundation gives the project 
access to diverse funding and donations, fast tracking progress and expansion into other areas in 
Egypt. The foundation will be led by development guru Mona Zakaria who has already overseen the 
completion of the first phases of the project and supported by SODIC.

The Integrated Development of

Ezbet El Assaal

Future Lights for Development Organisation plans to extend its holistic preschool training 
programme to ten nurseries in El Assaal in 2014. This component of the programme will provide
high-quality preschool education for nearly 1,000 children.

SODIC has invested over EGP3,000,000 in the development of Ezbet El Assaal to date.



Tawasol
Building a Good Citizen

Tawasol for Developing Istabl Antar

Tawasol is a young Egyptian NGO operating in 
Istabl Antar in old Cairo since 2008. Tawasol society 
school provides schooling and vocational training 
for escapees of regular schooling. The school is 
registered with the Ministry of Education and also 
provides literacy classes, community services and 
subsidies on medication and health convoys.



Tawasol has been operating in Istabl Antar in old Cairo since 2008 when they bought and renovated a 
small building in Istabl Antar and turned it into a community school. The school provides children who 
have escaped schooling with regular schooling and vocational training including carpentry, carpet hand 
weaving, embroidery and crochet in addition to access to a library, computer lab, art, choir and theatre 
classes. The school also offers the children nutritious meals, uniforms, trips, extra-curricular activities 
and works on raising hygiene awareness. The school - which started with 20 students - has today grown 
to be home to around 140 boys and girls age 8 to 15, reaching its full capacity.

SODIC has contributed to the purchase of a 1,000 sqm plot of land in Ezbet Khairallah, a few minutes 
walk from the original community school. The land will be used to build a new school, a bigger and 
better place to serve the children of the community. The school is planned to operate a programme 
“Building a Good Citizen” that will focus on developing a sense of pride, work ethics and communication 
skills over and above regular and vocational schooling for the children.

Tawasol NGO
Building a Good Citizen

Ways SODIC friends and family can support Tawasol:
- Make a monetary donation towards the construction of the new school
- Sponsor any number of children enrolled in the school: EGP 8,000 per child per annual school year
- Pledge an annual amount towards the operation of Tawasol
- Commit to supplying the school with bulk foods on a monthly basis

For more information contact: Ms.Yasmina Abou Youssef at yasminaabouyoussef@gmail.com
For bank transfers:
Account holder: Tawasol for Developing Istabl Antar NGO
Bank: CIB – Mohandessin Branch
Account number: CIB 0490107885
SWIFT Code: CIBEEGCX004

New School PlanTawasol Community School

The new programme will offer primary, preparatory and secondary education based on creative 
academic curricula, extra-curricular activities, and tailored career advising based on each individual’s 
interests and passions.

SODIC is contributing to the building of the new school as well as helping Tawasol fundraise the seven 
million Egyptian pounds needed to build and operate the school.



The AUC
Venture Lab

June 2013 marked the launch of AUC’s Venture Lab, 
the first university incubator in Egypt.  The Venture 
Lab enables high potential start-ups to capitalise 
on AUC’s world-class facilities, limitless capabilities 
and networks.  

At SODIC, we understand that entrepreneurship plays 
a vital role in driving the Egyptian economy in today’s 
business landscape. This is why we have partnered 
with the AUC Venture Lab and have sponsored its first 
ever cycle starting September 2013. The SODIC Cycle 
accepted candidate teams that went through the 
AUC Venture Challenge Competition in April 2013. 
Over 160 teams competed in the Venture Challenge 
Competition, of which a number of teams were 
selected.  

We are exceptionally proud of the start-up teams 
who are from all over Egypt with ideas ranging across 
business sectors.



Kashef Labs
Twenty two per cent of the world’s landmines are buried 
in Egyptian soil blocking 4.8 billion barrels of oil and 
13.4 trillion ft³ of natural gas. Kashef Labs are working on 
developing an unmanned air vehicle for mine discovery. 
The product design is based on an innovative architecture 
for a lightweight Ground Penetrating Radar (GPR) capable 
of penetrating the ground from a distance above the 
surface. The target market is landmine detection, a market 
represented by 110 million mines worldwide. Kashef Labs 
currently hold two patents in the US patent office and the 
Swedish patent office in the decision-making detection 
algorithm module. Kashef Labs was recently featured in 
Wall Street Journal, BBC and MBC.

Mubser
Mubser provides cutting-edge new technology for 
the visually impaired. A wearable belt with a bluetooth 
headset that is able to guide the visually impaired to move 
in a safe, quick and easy fashion. Furthermore, Mubser’s 
belt recognises the most common objects in a visually 
impaired person’s day to day life. Mubser’s belt came first 
place worldwide in several business competitions, 
including Idea To Product (I2P) Global Competition at 
Sao Paolo, Brazil. Mubser aims to serve over thirty million 
visually impaired people in the MENA Region.

Smart News
A multi-platform news aggregator application that provides 
localised news by country and allows users to contribute 
with their comments and interactivity per interest. 
Application users can customise what sources to be notified 
with and in what field, examples include general news, 
sports, fashion, or technology. Users can also comment on 
and share news on all social media. Smart News services 
include news aggregation from top news sources and live 
TV streaming of top news channels. Version 1 was released 
in May 2011, and Version 2 is about to be released on 
iOS, Android, Windows phone, Facebook and websites.                                        
To date there have been over 20,000 downloads of the 
Smart News application.

En2ly
A web and mobile service that connects Egypt’s fragmented 
freight transportation industry. In an industry where 
individuals own 90% of trucks, En2ly helps shippers get 
lower quotes from carriers moving to similar destinations. 
Egypt’s 1 million trucks are at 50% utilisation, carrying no 
shipments back from their destinations. The industry suffers 
significant inefficiencies resulting in negative economical 
and environmental impact represented by $1 billion 
wasted fuel resulting in six million metric tons of CO2. En2ly 
solves the trucks utilisation problem by offering a reverse 
auction marketplace for shipping. En2ly’s vision is to be the 
world’s leading online solution for shipping.

El Shahbander
A network aimed at connecting all key players in the textile 
industry. The Egyptian textile industry employs over one 
million workers directly and over four million indirectly – 
representing 30% of the labour  force. The lack of availability 
of information in the textile industry today has led to a 
fragmented market. It has also hindered the potential 
to export to global markets or securing international 
manufacturing bids. El-Shahbander aims to be Egypt’s 
gateway to the global industry of textiles. It also aims to 
help local industry proffessionals communicate in a more 
efficient fashion and introduce them to manufacturers and 
importers through both a website and mobile application. 



SODIC Relief
Since its inception in 1996 SODIC has contributed more than EGP 20 million to circumstantial relief 
and philanthropic initiatives. Among these were contributions to the construction of the 26th of July 
Corridor, the construction of the Teachers’ Induction Building, donations to Young Arab Leaders to 
establish their branches and career development centres in Ain Shams University and Cairo University 
in Egypt, the donation of the premises of 306306 fund and donations to the Red Crescent in support 
of the flood victims in Aswan and North Sinai and Helwa Ya Baladi initiative to encourage domestic 
tourism.

Since 2009 SODIC has geared the majority of its funding and efforts towards social development 
projects, believing in the long term benefits and sustainability of development over philanthropy.

Since 2011 SODIC has organised different relief initiatives, of which SODIC’s employees and extended 
community take part, including blood drives, food distribution and street cleanings.





جهود سوديك في مجال اإلغاثة 
والمبادرات الخيرية

والفرع  يوليو،   26 محور  تشييد  فى  مساهمتها  منها  المجتمعية.  والمساعدة  اإلغاثة  مبادرات  من  العديد  فى  سوديك  شاركت 
المصرى ومساعدة  األحمر  للهالل  متنوعة  منحًا  وتقديم  المدرسين،  تأهيل  مبنى  و  الشابة،  العربية  القيادات  لمؤسسة  المحلى 
ضحايا الفيضانات فى أسوان وشمال سيناء، و التبرع بمقر صندوق دعم مصر و دعم حملة حلوة يا بلدى لتنشيط السياحة الداخلية.

يشارك العاملين فى  سوديك  أيضا بصورة دورية فى حمالت التبرع بالدم، وتوزيع المواد الغذائية والوجبات الرمضانية، كما يشاركوا 
فى تنظيم وتجميل شوارع محافظة الجيزة. 



مختبرات كاشف 
شركة ناشئة تعمل فى مجال تطوير مركبات هوائية إلستكشاف األلغام. 
وتعتمد فكرتها على رادار خفيف الوزن، قادرًا على إختراق طبقات األرض 
عن بعد. وتستهدف “مختبرات كاشف” قطاع الكشف عن األلغام، الذى 
يقرب  العالم. ونصيب مصر  بـ110 مليون لغم على مستوى  يقدر حجمه 
%22 من ألغام العالم، مما يمنع الوصول الى 4.8 مليون برميل بترول 
و13.4 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى. لدى “مختبرات كاشف” 
براءتى إختراع من الواليات المتحدة األمريكية والسويد فى مجال النماذج 
ووسائل  الصحافة  المشروع  بهذا  وإهتمت  القرارات.  إلتخاذ  الرياضية، 
 BBC وشبكة  األمريكية،  جورنال”  ستريت  “وول  مثل  العالمية،  اإلعالم 

البريطانية ومجموعة MBC العربية. 

ُمبصر
جديدة  تكنولوجيا  تقديم  يضمن  مصرى،  تكنولوجى  مشروع 
إرتداء  على  األساسية  فكرته  تقوم  العالم.  أنحاء  بجميع  للمكفوفين 
الحركة  فى  لمساعدته  بالبلوتوث  مزودة  رأس  لحزام وسماعة  الكفيف 
والسير بأمان وسرعة وسهولة. تتيح التكنولوجيا الجديدة للمكفوفين 
طريقهم  تعترض  التى  المختلفة  األجسام  على  التعرف  إمكانية  أيضًا 
األول  المركز  على  “مبصر”  فكرة  وحصلت  اليومية.  مساراتهم  فى 
باولو  ساو  بمدينة  لإلنتاج(  جاهزة  )افكار   (I2P) العالمية  المسابقة  فى 
فى  كفيف  مليون   30 على  يزيد  ما  خدمة  مبصر  تستهدف  البرازيلية. 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وقامت سوديك برعاية اجراءات تسجيل 

براءات اإلختراع لتلك التكنولوجيا الجديدة.

سمارت نيوز
لكل  المحلية  األخبار  لتقديم  المحمولة  للهواتف  مدفوع  تطبيق  هو 
دولة، كما يتيح للمستخدم المساهمة بمحتويات على الموقع. ويمكن 
للمستخدم تهيئة الخدمة إلرسال تنبيهات ألخبار مجاالت ودول محددة، 
والتكنولوجيا.  والموضة  واألزياء  الرياضية،  واألخبار  العامة  األخبار  مثل 
َحمل تطبيق “سمارت نيوز”  أكثر من 20000 مستخدم مع توقعات بإصدار 
يقدم  “األندرويد”.  و  فون”  “اآلى  هواتف  على  التطبيق  من  ثانية  نسخة 
“سمارت نيوز” ثالثة خدمات رئيسية، هى تجميع األخبار من كبرى الجرائد 
التليفزيون،  قنوات  ألهم  الحى  البث  لخدمة  إضافة  العالمية،  والمجالت 

كما يتيح للمستخدم المساهمة بآراءه والمشاركة بوجهات نظره.  

انقّلي
فى  والنقل  الشحن  شركات  كل  لربط  والمحمول  اإلنترنت  على  خدمة 
البالد.  فى  النقل  أسطول  من   90% حوالى  األفراد  يملك  حيث  مصر، 
األسعار  بأقل  الناقل  على  العثور  فى  الشركات  “إنقلي”  وتساعد 
الممكنة، لنفس وجهة النقل المطلوبة. وتستفيد مصر حاليا فقط من 
نصف قدرة خدمة النقل المتوفرة، والمقدرة بمليون سيارة، حيث ال تنقل 
الشاحنات أى حموالت أثناء العودة من وجهتها الرئيسية. بما ينعكس  
والبيئى، وبخسائر  المالى  المستويين  بآثار سلبية على  الصناعة  على 
للوقود،  إقتصادى  غير  إستهالك  عن  ناتجة  دوالر  مليار  بحوالى  قدرت 
إضافة الى إنبعاثات كربونية ناتجة تقدر بحوالى 6 مليون طن من ثانى 

أكسيد الكربون سنويًا. 

الشهبندر 
الغزل  العاملين فى مجال  لربط جميع  إلكترونية متكاملة  هى منصة 
خارج  العمالء  وبين  بينهم  فعال  تواصل  لتحقيق  مصر  فى  والنسيج 
المصانع  “الشهبندر”  تستهدف  جديدة.  تصديرية  فرص  لخلق  البالد 
اإلنتاج  ومعدات  الخام،  المواد  وموردى  والمستهلكين  التجزئة  ومتاجر 
خاصة  المصرية،  السوق  على  الشهبندر  وتركز  مصر.  فى  والخدمات 
للعاملين  متميزة  فرص  تقديم  تستهدف  كما  الكبرى.  المحلة  مدينة 
فى قطاع الغزل والنسيج مع العمالء األجانب، لتوفير فرص عمل ومزيد 

من الصفقات مع السوق المحلية. 



مختبر األعمال 
بالجامعة األمريكية 

في القاهرة

وقعت سوديك عقد رعاية مدته 3 سنوات لمختبر أعمال الجامعة 
األمريكية بالقاهرة. 

ويتيح مختبر أعمال الجامعة األمريكية للشباب أصحاب األفكار 
المتميزة فى مجال األعمال والصناعات الصغيرة من مختلف 
المحافظات اإلستفادة من إمكانيات الجامعة، كما يتيح لهم 
اإلستفادة من الخبرات الفكرية، وشبكة خريجى الجامعة فى 

مختلف أنحاء العالم . كما يساعد البرنامج الشباب فى تدشين 
وتمويل مشاريعهم من خالل مراحل هذا البرنامج لتحقيق 

أهدافهم و مشروعاتهم. 

ترعى سوديك ثالث دورات، على مدار ثالث سنوات، بدأت األولى 
فى سبتمبر 2013 وتخرج طلبتها فى مارس 2014. 



مدرسة جمعية تواصل

تعمل جمعية تواصل فى منطقة إسطبل عنتر بالقاهرة القديمة منذ عام 2008، حيث بدأت نشاطها بشراء وتجديد أحد المبانى 
القديمة فى المنطقة وحولته لمدرسة لتنمية المجتمع. وتوفر مدرسة تواصل فرصًا للتعليم المدرسى والتدريب المهنى لألطفال 
والكروشيه.  والتطريز  اليدوى  السجاد  مجاالت صناعة  وإنتاجية فى  تعليمية  فرصًا  المدرسة  توفر  كما  المدارس.  المتسربين من 
بدأت                    المسرحى.  والتمثيل  والكورال  الفنية  األعمال  على  األطفال  تدريب  كمبيوتر،  أجهزة  توفير  الى  باإلضافة  المدرسة  وتتيح 
مدرسة تواصل لتنمية المجتمع  بعشرين طفاًل من المتسربين من التعليم، و وصلوا حاليا إلى 140 طفال فى المرحلة العمرية من 

8 – 15 عامًا. 

إسطبل  من  القريبة  خيراهلل  عزبة  فى  مربع  متر   1000 مساحة  على  أرض  شراء  فى  ساهمت  حيث  تواصل  أنشطة  سوديك  تدعم 
برنامج  الجديدة  المدرسة  تطبق  أن  المقرر  ومن  األطفال.  من  المزيد  تستوعب  جديدة  مدرسة  لبناء  تجهيزها  حاليًا  جارى  عنتر، 
العمل،  أخالقيات  األطفال  إكساب  الى  باإلضافاة  بالنفس،  واإلعتزاز  بالكرامة  الشعور  تنمية  يستهدف  الذى  صالح”،  مواطن  “بناء 

ومهارات التواصل، باإلضافة الى التدريب المهنى و الدراسى المعتاد. 

كيف يمكنك المساهمة ؟  
-  التبرع النقدى إلنشاء وتشغيل المدرسة الجديدة.

-  رعاية أى عدد من األطفال المنضمين للمدرسة بمبلغ 8000 جنيه للطفل فى العام.
-  التعهد بدفع مبلغ سنوى لدعم تواصل.

-  اإللتزام بتوفير كميات من الوجبات الغذائية بصورة شهرية.

  yasminabouyoussef@gmail.com :لمزيد من المعلومات  رجاء التواصل مع األستاذة ياسمينا أبويوسف

للتبرعات المالية : حساب مصرفى بإسم جميعة تواصل لتنمية اسطبل عنتر- جمعية أهلية
البنك التجارى الدولى فرع المهندسين

CIB 0490107885 :رقم الحساب
 CIBEEGCX004 :سويفت كود

إضافية  ومناهج  مبتكرة،  أكاديمية  لمناهج  طبقا  والثانوى،  واإلعدادى  اإلبتدائى  لمراحل  تعليمية  فرص  الجديدة  المدرسة  تمنح 
وإستشارات مهنية، حسب إهتمامات الفرد والمجال الذى يفضل العمل به. 

وتساهم سوديك  فى بناء المدرسة ومساعدة تواصل فى جمع 7 ماليين جنيه و هى المبالغ الالزمة إلتمام تشغيل المدرسة. وال 
يقتصر دور سوديك على توفير قطعة األرض المطلوبة للمدرسة بل أيضًا تسعى الى توصيل رسالتها للمجتمع من خالل إيجاد 

طرق و قنوات مساعدة و تمويل جديدة لهذا المشروع. 

مخطط المدرسة الجديدة

جمعية تواصل
بناء مواطن صالح 



جمعية تواصل
بناء مواطن صالح 

تواصل هى إحدى جمعيات المجتمع المدنى غير الحكومى تعمل 
بمنطقة إسطبل عنتر بالقاهرة القديمة منذ عام 2008. وقامت 

بالفعل تواصل بإنشاء مدرسة مسجلة بوزارة التربية والتعليم، 
لتوفير فرص التعليم المدرسى والتدريب المهنى لألطفال 

المتسربين من الدراسة. 

كما توفر مدرسة “تواصل” أيضًا فصوالً لمحو األمية، وتعمل على 
تحسين الخدمات الصحية، ودعم تكاليف العالج النقدى إلى جانب 

توفير الرعاية الصحية ألهالى المنطقة. 



تقع منطقة عزبة العسال  فى قلب حى  شبرا شرق القاهرة. وتعد أقدم العشوائيات فى نطاق القاهرة الكبرى. تمتد عزبة 
العسال على مساحة 41 فدان، وتعانى كافة المشكالت التى تعانى منها العشوائيات األخرى فى مصر، على رأسها تدنى 

الخدمات الصحية والتعليمية إضافة إلى تدنى مستوى المعيشة وتفشى البطالة. 

فى مايو 2012 وقعت سوديك برتوكول تعاون ثالثى مع كل من محافظة القاهرة والخبيرة المعمارية د/ منى زكريا لتنمية 
وتطوير عزبة العسال.

حارة       العسال، متمثلة فى تطوير  عزبة  تنمية  األولى من  المرحلة  إستكمال  تم  الموقع،  للبروتوكول  2013 وطبقًا  مايو  فى 
عبد الدايم بإعادة تأهيل 15 مبنى بالحارة بمساحة بنائية 2750  متر مربع، تسكنها 78 أسرة. وبنهاية العام إكتملت أعمال 

تجديد شبكة الصرف الصحى بالحارة، بما فيها إستكمال التوصيالت الداخلية للمنازل . 

ولم تكتفى سوديك بهذا الدور بل إعتمدت أيضًا التمويل المبدئى لتأسيس جمعية “عناوين”، برئاسة د/ منى زكريا، التى 
تأسست خصيصًا إلتمام تنفيذ كل المبادرات والمشروعات المختلفة لتطوير عزبة العسال. 

وأتاحت عناوين لبرنامج تنمية عزبة العسال فرصة ثمينة للمشروع نحو الحصول على منح وتبرعات نقدية متنوعة، تضمن 
التنفيذ السريع والدخول فى مشروعات تطوير أخرى لمناطق عشوائية مختلفة بأنحاء الجمهورية. 

التنمية المتكاملة لمنطقة
عزبة الّعسال 

يشمل برنامج تدريب وتعليم مرحلة ما قبل المدرسة المقدم من خالل مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية، 10 حضانات جديدة 
فى عزبة العسال جارى تدريبهم خالل العام  2014، و تعد هذه المبادرة للتنمية البشرية األولى من نوعها فى المنطقة. ومقرر 

أن يوفر برنامج “أضواء المستقبل” فرص تعليمية لمرحلة ما قبل المدرسة يستفيد منها أكثر من 1000 طفل بالمنطقة. 

إستثمرت سوديك أكثر من 3 مليون جنيه حتى اآلن، فى تطوير عزبة العسال. 



التطوير العمراني والحضري
تشير التقديرات الرسمية إلى أن ما بين 16 إلى 36 مليون مصرى يعيشون فى أكثر من 1200 منطقة عشوائية بأنحاء متفرقة من 
الجمهورية. يعانى سكان تلك المناطق من ظروف معيشية غير إنسانية، أدت الى زيادة معدالت اإلصابة باألمراض المعدية، و زيادة 

فى حاالت العنف داخل األسرة، فضاًل عن تسرب األطفال من التعليم وإرتفاع فى أعداد العاطلين. 

خطط اإلزالة التامة لتلك العشوائيات وإعادة تسكين مواطنيها تضع مزيد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة، هذا بخالف 
الجدوى  أماكن عملهم. لذلك، فمن حيث  بمنازلهم وقربها من  المناطق  تلك  أهالى  إرتباط  الناتجة عن  التعقيدات  الكثير من 

اإلجتماعية واإلقتصادية، يفضل تطوير المناطق العشوائية غيرالمهددة باإلنهيار  بدالً من نقل سكانها لمناطق أخرى. 

وبإعتبار سوديك مطور عقارى مصرى ملتزم تجاه مجتمعه، فإنها تسعى للمشاركة فى التطوير المتكامل للعشوائيات فى مصر. 

مشروع التنمية المتكاملة
لعزبة العّسال

إستراتيجية التنمية المتكاملة 
التحديات  من  العديد  معالجة  على  العشوائية  للمناطق  المتكاملة  التنمية  تنفيذ مشروعات  المتبع فى  األسلوب  يعتمد 
على                للقضاء  المجتمع  أفراد  تأهيل  إلعادة  وشركائها  سوديك  تعمل  وبالتالى  المجتمع،  فى  للفقر  المسببة  والعوامل 

الفقر وأعباءه.

ويبدأ المنهج المتكامل لمكافحة الفقر من تحسين ظروف المعيشة، من خالل التدريب وتوفير فرص عمل جديدة، وكذا 
إقامة منشآت عامة لخدمة المجتمع وتوظيف أبناءه،  باإلضافة الى تحسين فرص تعليم األطفال، وانشاء فصول دعم تعليمى 
لتالميذ المدارس بعد إنتهاء اليوم الدراسى، باإلضافة لفصول لمحو أمية الكبار. و بناًء على تلك المجهودات تحصل األجيال 

الجديدة على مستوى تعليمى أفضل يؤهلهم ليكونوا عناصر فاعلة فى المجتمع.

ويعد هذا البرنامج التنموى نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة. تطبيق هذا النموذج الفريد من التنمية على نطاق واسع 
يؤدى لمكافحة الفقر، بما ينعكس على ثقافة المجتمع ككل. 

قبل التطويربعد التطوير



عزبة العّسال
التنمية المتكاملة لمنطقة

إشتركت سوديك مع د/ منى زكريا كواحدة من كبرى الخبراء فى  
الهندسة المعمارية، المتخصصة فى الترميمات وعمليات التجديد 

المعمارى المتكامل، فى تنمية و إعادة تأهيل منطقة عزبة العسال 
فى شبرا. 

د/ منى زكريا حاصلة على درجة الماجستير فى الهندسة المعمارية، 
وعلى درجة الدكتوراة فى تاريخ العمارة اإلسالمية من جامعة

 Aix-en-Provence الفرنسية. 

وتتضمن خبراتها السابقة وضع المخططات العامة لترميم وصيانة 
باب العزب، وتخطيط وترميم شارع عبد المجيد فى القاهرة القديمة. 
وتشمل خبراتها أيضا إحياء قرية الفسطاط للخزف والفخار بالقاهرة 

القديمة إلى جانب عدد من المشروعات األخرى. 



لتنمية مهاراتهم  الشوارع من خالل منهج متكامل  أطفال  الرائدة فى دعم ومساعدة  البرامج  2008 كأحد  عام  بدايات  تأسست 
الرياضية، والكشف عن مواهبهم المختلفة، لتقليل نزعتهم العدوانية، وميلهم للعنف، وزيادة ثقتهم فى أنفسهم. ويشجع 

البرنامج ويتيح ألطفال الشوارع إمكانية العودة لمدارسهم  ليصبحوا مواطنين صالحين. 

2011 حصلت بدايات على بدروم فى مبنى بإحدى المناطق العشوائية، كان يستخدم كمقلب قمامة خارج مدينة المنيا،  فى عام 
وحولته إلى مركز متكامل لتعليم االطفال. 

وفى عام 2013 تخرج 115 طفال إجتازوا بنجاح 960 ساعة تعليمية، باإلضافة إلى 328 طفاًل تعلموا مهارات الرسم والتطريز وصناعة 
الشموع والتصوير الفوتوغرافى، والتمثيل. 

تدعم سوديك برامج بدايات خالل العام الحالى من خالل تعليم وتدريب 250 طفاًل فى المرحلة العمرية من 6 – 17 سنة، لزيادة ثقتهم 
تربية  300 أسرة بمهارات وأصول  الوعى لدى  الوقت نفسه تعمل على تمكين ورفع  النفسية، فى  أنفسهم ودعم قدراتهم  فى 

األطفال وطرق حمايتهم. 

والشباب  السيدات  لتوظيف  الورقية  األقماع  إلنتاج  وخط  النسيج،  لصناعة  طموحًا  مشروعًا  الجارى  العام  خالل  البرنامج  ويبدأ 
ومساعدتهم على المعيشة. 

بدايات



التمييز والعنف األسرى ضد  اإلنسان، ومكافحة  الوعى بحقوق  رفع  2004، بهدف  المنيا عام  تأسست جمعية شموع بمحافظة 
النساء. وتحقيقًا لهذه األهداف نظمت الجميعة سلسلة فصول لمحو أمية السيدات، تمكنت من خاللها من التعرف على حاالت 

العنف األسرى ضد النساء، وقدمت خدمة التأهيل النفسى للمتضررات. 

تعمل شموع حاليا فى أكثر من 42 قرية بمحافظة المنيا، من خالل 5 شركاء من منظمات المجتمع المدنى والجمعيات األهلية 
التى توفر أكثر من 80 فصاًل لمحو األمية، بطاقة إستيعابية 15 طالب للفصل الواحد، إضافة لتأسيس وإدارة وحدة صحية لخدمة 

أهالى مدينة المنيا غير القادرين.  

جمعية شموع
لتمكين المرأة 

إستفاد من برامج شموع أكثر من 1500 سيدة ، من خالل فصول محو األمية وبرامج التمويل الصغير التى منحت 59 سيدة قروضًا 
بقيمة 75000 جنيه إلقامة مشروعات تربية مواشى، ودواجن وإنتاج األلبان. 

من                  أكثر  الجمعية  برامج  من  وإستفاد  جنيه،  ألف   700 من  بأكثر  االن،  حتى   2011 عام  منذ  شموع  دعم  فى  سوديك  ساهمت 
3800 سيدة.



الوطن  أنحاء  الفنية فى  المواهب  ورعاية  للربح متخصصة فى دعم  غير هادفة  الثقافى وهى مؤسسة  المورد  من خالل مؤسسة 
العربى، تم تأسيس مدرسة الدرب األحمر للفنون DAAS فى عام 2011 لتدريب أطفال وشباب حى الدرب الألحمر على اإلنتاج واإلبداع فى 

مجاالت الفن المتنوعة للفئات العمرية من 6-18 عاما، بتوفير أماكن مجهزة لتشجيعهم على التعبير عن إبداعاتهم الفنية بحرية.  

يوفر البرنامج فرصة متميزة لألطفال والشباب للتعلم والتدريب على عزف آالت النفخ النحاسية واآلالت اإليقاعية، إضافة إلى كثير من 
فنون ومهارات السيرك، وإلتحق 140 طفاًل وشابًا بالمدرسة حتى اآلن. 

كما حصل  لألطفال،  الثقافى  الكويت  بفعاليات مهرجان  نظير مشاركتها  أمريكى  دوالر   5000 الثقافى  المورد  تلقت   2013 عام  وفى 
العديد من الطلبة على فرص عمل متميزة فى مجال الفنون و الموسيقى. 

تدعم سوديك مدرسة الدرب األحمر منذ إنشائها حيث إستثمرت ما يزيد على 300 ألف جنيه،  إستفاد منها 184 طفاًل حتى اآلن. 

مدرسة الدرب األحمر للفنون
تدريب األطفال و الشباب  



عام 1987 تأسست جمعية حلوان لتنمية المجتمع المعروفة بإسم “بشاير”، إلدارة عدة برامج تركز على تنمية المرأة بمنطقة حلوان 
بجنوب القاهرة، ويعد أحد مشروعاتها وحدة إنتاجية ومشغل كروشيه وخياطة لدعم اإلنتاج التعاونى لـ 300 سيدة من أهالى المنطقة.  

تعمل سوديك مع بشاير منذ عام 2011 لتسويق منتجاتها وهو ما ساعد بشاير عام 2013 على إنتاج أول مجموعة معاصرة خاصة بها، 
تضمنت 37 قطعة مستوحاة من التراث المصرى العريق، من تصميم بريهان  أبوزيد ، و تم طرحها فى األسواق وبيعت بالكامل أول 

يونيو من  نفس العام . 

تساعد بشاير أيضا فى تشغيل وتطوير عيادة صحية بمنطقة عرب غنيم، لتوفير خدمات طبية متميزة ألكثر من 1000 أسرة إضافة 
إلى تنظيم قوافل طبية مستقلة.

 
وتمكنت بشاير عن طريق العيادات من رفع الوعى الصحى ألهالى المنطقة من خالل دروس لمحو األمية . 

إستثمرت سوديك ما يزيد على نصف مليون جنيه لدعم برامج وأنشطة بشاير المتنوعة و هو ما أثر تأثير مباشر فى حياة 1500 أسرة 
من أهالى حلوان. 

بشاير
برنامج بشاير للتدريب المهني وتمكين المرأة 



إبتكرت مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية FLDO نموذج متكامل 
لتعليم األطفال، برسوم رمزية لتغطية تكاليف العملية التعليمية. 
من  المستوحى  الحضانة  نموذج  المستقبل  أضواء  برنامج  طبق 
التدريب  توفير  يتم  حيث  التعليمى،  مونتسورى”  “ماريا  أسلوب 
قدرات  تطوير  مع  بالقاهرة،  فقرًا  األكثر  المناطق  فى  للحضانات 

ومهارات المدرسين وأطقم العاملين والمناهج بها. 

برنامج    خالل  من  القاهرة  فى  حضانة   11 المستقبل  أضواء  طورت 
FLDO التأهيلى، الذى يستغرق 3 سنوات، وتم ضغط مدة البرنامج 

إلى عام واحد فقط لزيادة تأثيره بدءًا من عام 2014. 

و قد تم إعداد 1729 طفاًل من خالل برنامج FLDO فى عام 2013.

)FLDO( مؤسسة أضواء المستقبل للتنمية
للبرامج التنموية وتعليم األطفال المبكر

العام

2009

2010

2011

2012

2013

معدل تغطية 
التكاليف

46%

58%

52%

77%

101% 
خالل الربع الثاني

عدد
المستفيدين

500

600

716

1.541

1.729

وحدة FLDO لتدوير المخلفات 
أطفال  لعب  إلنتاج  المخلفات  تدوير  إلعادة  وحدة   2011 عام   FLDO مؤسسة  أقامت 
تعليمية  بمنطقة عزبة النخل، رغبة من المؤسسة فى تنويع مصادر الدخل، وتوفير 
األلعاب التعليمية للحضانات بأسعار زهيدة. غطت وحدة إعادة تدوير المخلفات 95% 

من تكاليف تشغيلها حتى اآلن. 

 10 مع  سنة  مدار  على  المكثف  برنامجها  إلطالق   2014 عام  خالل   FLDO وتخطط 
ببنى سويف بصعيد مصر  اخرى  بالقاهرة، و12 حضانة  العسال  حضانات بمنطقة 
الفريد  التعليمى  نموذجها  إستخدام  تراخيص  لمنح  المؤسسة  تخطط  حيث 

والتوسع فى إستخدامه كخطوة أولى لإلنتشار فى محافظات مصر.

تدعم سوديك  مؤسسة FLDO من خالل مؤسسة الفنار منذ عام  2009، وإستثمرت 
حياة   باإليجاب فى  مؤثرة   ،FLDO برامج  وتنمية  لدعم  مليون جنيه   2 يقرب من  ما 

3500 أسرة.  



تعد مؤسسة الفنار للتنمية، التى أسسها السيد طارق بن حليم عام 
2004 ، أولى مؤسسات العمل الخيرى اإلستثمارى فى الوطن العربى. 

تعمل “الفنار” منذ نشأتها على تحسين مستوى المعيشة للمجتمعات 
الفقيرة باإلستثمار فى تنمية مؤسسات العمل اإلجتماعى المستقلة 

والمبتكرة، لتلبية إحتياجات أفراد المجتمع المصرى. 

وإيمانًا منها بفاعلية هذا المنهج، عقدت سوديك شراكة طويلة األجل 
مع مؤسسة الفنار،  إستثمرت من خاللها فى مشاريع مختلفة لتنمية 

وتمكين المرأة والطفل، و هو األمر الذى غير فعليًا المستوى المعيشى 
والمهنى ألكثر من 8537 أسرة مصرية منذ عام 2009 حتى اآلن.

مؤسسة الفنار 
تأهيل الشباب والمرأة 



رؤية سوديك للمسئولية اإلجتماعية
المصرى               المجتمع  حياة  يؤثر فى  إجتماعى  دور  لها  يكون  أن  و ضرورة  اإلجتماعية  تغفل سوديك مسئوليتها  ال  كشركة مصرية 

و خاصة الفئات المهمشة.

إلتزام سوديك الدائم ببرامجها التنموية و اإلجتماعية ينبع من إيمانها العميق بأن النجاح يجب أن يتخطى مجرد النجاح المالى 
واإلدارى، إنما يمتد ليشمل إدارة األعمال على نحو مسئول، بما يعود بمزايا على المجتمع ومنافع شاملة. لذلك ال يقتصر دور سوديك 
على تمويل مبادراتها وبرامجها للتنمية المجتمعية، لكنها تشارك بصورة فعالة ومتكاملة فى جميع األنشطة اليومية طوال فترة 

تنفيذ البرنامج أو المشروع، مع تقديم الدعم الكامل والمساعدة األكيدة للمستفيدين على كل المستويات. 

فالهدف الرئيسى لجميع برامج سوديك  ومبادراتها ، هو التكامل واإلستدامة على المدى الطويل.  

برامج سوديك للمسئولية اإلجتماعية 
تعمل برامج سوديك للمسئولية اإلجتماعية على تحسين الظروف المعيشية ألكثر من 5 آالف أسرة سنويا، إنطالقا من إيمانها 
إيمانها باهمية دور  التعليم وتشجيع ودعم مبادرات األعمال الخاصة، إضافة الى  بعدة ثوابت. أولها اإلهتمام بالشباب، من خالل 

المجتمعات المحلية، من خالل خلق فرص العمل الالئقة، وتمكين المرأة والطفل. 

فنحن فى سوديك  نؤمن بمسئوليتنا  كمطور عقارى مصرى، يؤدى دورًا مؤثرًا وفعاالً فى تحقيق تنمية بشرية حقيقية وملموسة 
للمواطن المصرى فى المجتمعات األكثر فقرًا، لتوفير فرص حقيقية لمستقبل افضل. 

لذلك تستهدف مشروعات سوديك فى مجال المسئولية االجتماعية تغيير وتطوير حياة و آليات المجتمع المستهدف من خالل 
التعليم والتدريب المهنى وإبراز دور المرأة، هذا بخالف خلق فرص العمل المناسبة لكل فئات هذا المجتمع.  

شركاؤنا فى مبادرات المسئولية اإلجتماعية 
تتعاون سوديك مع عدد كبير من المؤسسات المؤمنة بنفس الرؤية والتوجه فى مجال التنمية اإلجتماعية، و هو األمر الذى يسهم 

فى تحقيق أهداف سوديك فى تنمية المجتمع على أفضل وجه بإعتبارها شركة ملتزمة ومسئولة تجاه المجتمع المصرى.

Entrepreneurship and Innovation Program, AUC Venture Lab



نبذة عن شركة سوديك
تأسست شركة سوديك عام 1996 لتصبح من أكبر شركات الطوير العقارى المصرى. سوديك شركة مساهمة مصرية مدرجة 

بالبورصة منذ التأسيس برأس مال سوقى يفوق 2 مليار جنيه. 

الشق  على  تحتوى  حيث  بتكاملها،  تتميز  ومتنوعة  رائدة  عقارية  مشروعات  بتطوير  نجاحاتها  مسيرة  سوديك  تستكمل 
السكنى واإلدارى والتجارى. قامت سوديك بتنفيذ و تشييد أكثر من 6 مليون متر مربع من إجمالى 8.5 مليون متر تمتلكها،    

و هو األمر الذى أدى الى توفير أكثر من 20000 فرصة عمل.

مدينة سوديك وست  إنشاء  زايد من خالل  الشيخ  بمدينة  مربع  متر  مليون   5 أكثر من  تعمير  و  تطوير  إستطاعت سوديك 
متعددة اإلستخدامات والتى تحتوى على ألجريا و بيڤرلي هيلز و كازا و ذا ستريب، إضافة الى مشروع وستاون والذى يضم 
الشركة  فقامت  الجديدة  القاهرة  مدينة  يخص  ما  في  أما  هاب.  ذا  و  ريزدنسز  وستاون  و  بوليجون  و  وست  فورتى  مشاريع 
مربع متر   800000 من  أكثر  تنمية  حاليًا  جارى  و  مربع  متر   125000 من  أكثر  مساحة  على  بالزا  قطامية  مشروع  بتطوير  بالفعل 

بمشروع إيستاون. 

أرقى وأكبر  %100( حصدت عددًا من  أثبتتها شركة سوديك )كشركة مصرية  التى  الفكر واإللتزام والمصداقية  وتتويجًا لهذا 
الجوائز المحلية والعالمية فى مجال التطوير العقارى، آخرها جائزة سيتى سكيب 2013 عن مشروع ذا بوليجون، الفائز بجائزة 
أفضل مجمع أعمال مستقبلى متعدد اإلستخدامات، وكذا مشروع ألجريا، الفائز بجائزة أفضل مشروع سكنى قائم فى مصر.  

كما فازت سوديك بجوائز يورومنى العقارية عام 2011 كأفضل مطور عقارى فى مصر وأفضل مطور عقارى للمشروعات متعددة 
اإلستخدامات فى الشرق األوسط وأفريقيا، إضافة الى أفضل مطور عقارى للمشروعات السكنية بالشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
وحصلت سوديك عام 2010 على جائزة أفضل الشركات المبتكرة ضمن جوائز Bt100 Rank Change، وفى نهاية عام 2010 حصلت 
سوديك على جائزة يورومنى العقارية كأفضل مطور عقارى للمشروعات متعددة اإلستخدامات فى الشرق األوسط، و أفضل 

مطور عقارى فى مصر.

  .(OCDI) سوديك مدرجة ومتداولة بالبورصة المصرية برمز
www. sodic.com :لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا اإللكترونى
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