بيان صحفي
أوراسكوم للتنمية مصر تعلن عن موافقة مجلس إدارة الشركة على بيع حصة الشركة في " نيو سيتي لإلسكان والتنمية ش.م.م
" (أوراسكوم لإلسكان التعاوني سابقاً) بقيمة إجمالية قدرها  128.6مليون جنيه مصري.

القاهرة 14 ،ديسمبر  – 2020أعلنت شركة أوراسكوم للتنمية مصر عن انعقاد مجلس إدارة الشركة بتاريخ  13ديسمبر 2020؛
والموافقة على بيع حص ة ةةة الش ة ةةركة البال ة  ٪35.25في "نيو س ة ةةيتي ل س ة ةةكا والتنمية ش.م.م" المعروفة س ة ةةابسقا باسة ة ة أو ارس ة ةةكوم
ل سكا التعاوني ( )OHCوهي شركة تابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر ،بمبلغ إجمالي قدره  128.6مليو جنيه مصري.
والجدير بالذكر ،ا عملية البيع تأتي ضة ة ةةمن اسة ة ةةتراتيجية الشة ة ةةركة في بيع عدد من األصة ة ةةو ال ير اسة ة ةةتراتيجية لتحديد أولويات
الشركة وتعزيز الجهود في مجاالت االعما األساسية.
نيو سةةيتي ل سةةكا والتنمية ش.م.م ،.المعروفة سةةابسقا باس ة أو ارسةةكوم ل سةةكا التعاوني ( )OHCهي أو شةةركة مص ةرية تركز
على تطوير وحدات إس ةةكا تعاوني عالية الجودة داخل مد مس ةةتدامة ومتةاملة في مص ةةر .وتمتلك نيو س ةةيتي ل س ةةكا والتنمية
مش ةةروعين س ةةكنيين .فقد ت إل م أو مش ةةرو في عام  ،2007ويقع المش ةةرو في الس ةةادن من أبتو ر ،على بعد  20ك غرب
القاهرة ،ويمتد على ما يقرب من  2.60مليو متر مر ع من األ ارضةةي ،وهو ا

مولن ألب ر من  40.000سةةابن .وتعتبر نيو

س ةةيتي مدينة س ةةكنية متةاملة ،توفر جميع المرافا والتدمات التي من ش ةةأنها خلا مجتمع متةامل بما في ولك المدارن والعيادات
ودور العبادة والمرافا الرياض ة ة ة ة ة ةةية والعديد من المرافا األخر  .ويمتد المش ة ة ة ة ة ةةرو ال اني على أب ر من  0.8مليو متر مر ع من
األراضي في محافظة قنا بصعيد مصر ،ويوفر وحدات إسكا تعاوني عالية الجودة.

سارة الجواهرجي
رئيس عالقات المستثمرين
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