بيان صحفي
" "O Westالتابع لشررررأور سك او ررررمية ل ت ير  -مصررررأ  )ODEييقع اتفاقير تسررررائت انت اقي ب ي ر  1.5م ياو ج يه لت ييت اإلقشررررا ا
بال شأكع
القاهرة 24 ،يونيو  – 2022أعلنت اليوم شركة أوراسكوم للتنمية  -مصر ( )ODEأن شركتها التابعة شركة أوراسكوم العقارية ( )OREوقعت
اتفاقية مع البنك التجاري الدولي ( )CIBللحص و و و وووي علئ تا و و و ووهي ا تماني ب يمة  1.5مليار جنيه وذلك بهدف الما و و و وواهمة في تاو و و و وريع عملية
اإلنشو و و و و و و ووا ا

ب ووالم ارح و التي تم إطالقه ووا بمشو و و و و و وورو " ،"O Westوهي  ،Whyteو ،Tulwaو ،Club Residencesو ،HillsideوO-

.Business District
وقد قامت المجموعة المالية هيرميس بدور الماوتشوار المالي الحصوري والمدير األوحد والمروج األوحد ومرتب الصوفقة ( )bookrunnerلشوركة
أوراسكوم العقارية ،بينما قام مكتب  MHR & Partnersبدور الماتشار القانوني لشركة أوراسكوم العقارية.
ويمث إتمام هذه االتفاقية بنجاح عالمة فارقة في مراح تطوير المشو و و وورو  ،باعتبارها دلي علئ نمو مشو و و وورو " "O Westوقوة المركز المالي
كبير وثقة من قب مؤساا
إقباال اا
حيث القت الصفقة ا

التموي .

وفي هذا الاو وويا أعرب سشرررأس قسررريي ال ميأ ال الي ل أ يار سك او رررمية ل ت ير ،عن سو ووعادته بحصو وووي الشو ووركة علئ التموي لمشو وورو " O
 "Westالتابع لشوركة أو ارسوكوم العقارية .وقد تم توقيع هذه االتفاقية بشوك ماوتق عن شوركة أو ارسوكوم للتنمية – مصور ،وهو ما يتيح للمشورو
تمويليا ما ووتقالا ويا وومح بتا وريع عمليا
هيكال
ا
ا

التا ووليم المتوقع خالي الربع األوي من عام  ،2023وهو قب المواعيد المقررة للعمال  .وأضوواف

ناوويم أن هذا التموي دعد بمثابة شووهادة علئ ثقة المؤس واووا

المالية في المبيعا

القوية واألدا المالي المميز للمشوورو منذ إطالقه حتئ ا،ن،

والتي بفض و وولها أ و ووبح " "O Westوجهة جذابة في منطقة غرب القاهرة ،فقد تمكن المش و وورو علئ مدار الثالث س و وونوا
واحدة من أعلئ المبيعا

مقارنة بالمشروعا

الماض و ووية من تحقيق

المماثلة بغرب القاهرة.

ونيس االقا ال ستث أين
اوة الأياهأجي
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