
                            

المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس تـعلن إتـمام خـدمـاتـھا االسـتشاریـة لـصفقة تـمویـل بـقیمة 1.5 مـلیار 
 "O West" جنیھ لصالح شركة أوراسكوم للتنمیة مصر لتمویل مشروع

سـوف یـساھـم الـتمویـل فـي تسـریـع عـملیة اإلنـشاءات بـالـمراحـل الـتي تـم إطـالقـھا بمشـروع "O West" وتسـلیم تـلك الـوحـدات •

خالل الربع الثالث من عام 2023 

تـساھـم ھـذه الـصفقة فـي تـرسـیخ الـمكانـة الـرائـدة الـتي تـنفرد بـھا المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي تـقدیـم الخـدمـات االسـتشاریـة •
لترتیب الدیون، وزیادة رأس المال، وصفقات الدمج واالستحواذ بقطاع العقارات 

تـأتـي ھـذه الـصفقة بـعد مـرور أقـل مـن عـامـین مـنذ قـیام المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس بـترتـیب قـرض بـقیمة 265 مـلیون دوالر •
لصالح شركة أوراسكوم للتنمیة مصر 

نـجحت المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس خـالل عـام 2022 فـي إتـمام اإلصـدار األول بـقیمة 651.2 مـلیون جـنیھ ضـمن بـرنـامـج •
إصـدار سـندات تـوریـق لـصالـح شـركـة «بـدایـة» لـلتمویـل الـعقاري وھـو األول مـن نـوعـھ إلحـدى شـركـات الـتمویـل الـعقاري فـي 

السوق المصري  

وقـبل ذلـك، قـامـت المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس بـتوقـیع اتـفاقـیة بـیع وإعـادة تـأجـیر مـع شـركـة «مـدیـنة نـصر لـإلسـكان •
والـتعمیر» (MNHD) وذلـك بـقیمة إجـمالـیة تـبلغ 750 مـلیون، وكـذلـك إصـدار سـندات لـصالـح شـركـة طـلعت مـصطفى الـقابـضة 

بـقیمة 300 مـلیون جـنیھ، وتـوقـیع اتـفاقـیة بـیع وإعـادة تـأجـیر بـقیمة 600 مـلیون جـنیھ لـصالـح شـركـة «LMD» لـتمویـل أعـمال 

البناء بمشروع «Sixty’3» التجاري الذي یضم مكاتب إداریة وعیادات طبیة ومباني تجاریة 

وخـالل عـام 2021، نـجحت المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس فـي إتـمام صـفقات إصـدار الـسندات لمجـموعـة مـن أبـرز شـركـات •
الـتمویـل الـعقاري، ومـن بـینھا طـلعت مـصطفى الـقابـضة، ومـدیـنة نـصر لـإلسـكان والـتعمیر، وسـودیـك، ومـصر إیـطالـیا الـعقاریـة، 
وبـایـونـیرز لـلتنمیة الـعقاریـة وغـیرھـا. بـاإلضـافـة عـلى ذلـك، قـامـت المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس بـتقدیـم الخـدمـات االسـتشاریـة فـي 
صـفقة بـیع 85.5% مـن أسـھم شـركـة الـسادس مـن أكـتوبـر لـلتنمیة واالسـتثمار (سـودیـك) الـمدرجـة بـالـبورصـة الـمصریـة وذلـك 
 ،(ADQ) مـن خـالل عـرض شـراء إجـباري قـدمـھ تـحالـف یـضم شـركـتي الـدار الـعقاریـة اإلمـاراتـیة وأبـو ظـبي الـتنمویـة الـقابـضة

وذلك بقیمة إجمالیة تبلغ حوالي 388 ملیون دوالر للصفقة 

القاھرة 24 یولیو 2022 

أعـلنت الـیوم شـركـة أوراسـكوم لـلتنمیة - مـصر (ODE) أن شـركـتھا الـتابـعة شـركـة أوراسـكوم الـعقاریـة (ORE) وقـعت اتـفاقـیة مـع 

الـبنك الـتجاري الـدولـي (CIB) لـلحصول عـلى تسھـیل ائـتمانـي بـقیمة 1.5 مـلیار جـنیھ وذلـك بھـدف الـمساھـمة فـي تسـریـع عـملیة 

 ،Hillsideو ،Club Residencesو ،Tulwaو ،Whyte وھـي ،"O West" اإلنـشاءات بـالـمراحـل الـتي تـم إطـالقـھا بمشـروع

وO-Business District. وقـد قـامـت المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس بـدور المسـتشار الـمالـي الـحصري والـمدیـر األوحـد والـمروج 

األوحـد ومـرتـب الـصفقة (bookrunner) لشـركـة أوراسـكوم الـعقاریـة، بـینما قـام مـكتب MHR & Partners بـدور المسـتشار 
القانوني لشركة أوراسكوم العقاریة. 



                            

ویـمثل إتـمام ھـذه االتـفاقـیة بـنجاح عـالمـة فـارقـة فـي مـراحـل تـطویـر المشـروع، بـاعـتبارھـا دلـیل عـلى نـمو مشـروع "O West" وقـوة 
المركز المالي حیث القت الصفقة إقباًال كبیًرا وثقة من قبل مؤسسات التمویل. 

وفـي ھـذا السـیاق أعـرب أشـرف نسـیم الـمدیـر الـمالـي لمجـموعـة أوراسـكوم لـلتنمیة ، عـن سـعادتـھ بـحصول الشـركـة عـلى الـتمویـل 
لمشـروع "O West" الـتابـع لشـركـة أوراسـكوم الـعقاریـة. وقـد تـم تـوقـیع ھـذه االتـفاقـیة بـشكل مسـتقل عـن شـركـة أوراسـكوم لـلتنمیة – 
مـصر، وھـو مـا یـتیح للمشـروع ھـیكًال تـمویـلیًا مسـتقالً ویـسمح بتسـریـع عـملیات التسـلیم الـمتوقـع خـالل الـربـع األول مـن عـام 2023، 
وھـو قـبل الـمواعـید الـمقررة لـلعمالء. وأضـاف نسـیم أن ھـذا الـتمویـل یـعد بـمثابـة شـھادة عـلى ثـقة الـمؤسـسات الـمالـیة فـي الـمبیعات 
الـقویـة واألداء الـمالـي الـممیز للمشـروع مـنذ إطـالقـھ حـتى اآلن، والـتي بـفضلھا أصـبح "O West" وجـھة جـذابـة فـي مـنطقة غـرب 
الـقاھـرة، فـقد تـمكن المشـروع عـلى مـدار الـثالث سـنوات الـماضـیة مـن تـحقیق واحـدة مـن أعـلى الـمبیعات مـقارنـة بـالمشـروعـات 

المماثلة بغرب القاھرة. 

ومـن جـانـبھ، قـال طـارق كـامـل الـرئـیس الـتنفیذي لـمدیـنة "O West" إنـھ لـمن دواعـي سـرورنـا الـحصول عـلى ھـذا الـتمویـل، فـھو 
یـعكس الـتزامـنا تـجاه الـعمالء فـي تسـلیم وحـدات المشـروع وفـقًا للجـداول الـزمـنیة المحـددة وحـتى قـبل مـواعـید التسـلیم الـمقررة. 
وأضـاف أن ھـذه االتـفاقـیة تـساھـم فـي تسـریـع وتـیرة اإلنـشاءات والـوصـول إلـى رضـاء الـعمالء، وھـو أحـد األھـداف الـرئیسـیة الـتي 
تـقوم عـلیھا اسـتراتـیجیة "O West". وأشـار كـامـل أن المشـروع نـجح فـي تـحقیق مـبیعات قـویـة خـالل الـنصف األول مـن عـام 
2022، حـیث بـلغ صـافـي الـمبیعات 2.4 مـلیار جـنیھ مـقابـل 1.4 مـلیار جـنیھ خـالل الـنصف األول مـن عـام 2021، وھـو نـمو سـنوي 
بـمعدل 73.6٪، وھـو مـا یـمثل مـساھـمة بنسـبة 51.4٪ مـن إجـمالـي مـبیعات شـركـة أوراسـكوم لـلتنمیة مـصر خـالل الـنصف األول مـن 

عام 2022. 

ومـن نـاحـیة أخـرى أكـد مـاجـد الـعیوطـي، الـعضو الـمنتدب ونـائـب رئـیس قـطاع الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب بـالمجـموعـة الـمالـیة 
ھـیرمـیس، عـلى اعـتزازه بـتقدیـم الخـدمـات االسـتشاریـة فـي ھـذه الـصفقة والـناتـج عـنھا حـصول مشـروع "O West" ألول مـرة عـلى 
تـمویـل مـصرفـي بـشكل مسـتقل عـن مجـموعـة أوراسـكوم لـلتنمیة – مـصر وھـو مـا یـعكس قـوة نـموذج الـعمل والـمالءة االئـتمانـیة 
للمشـروع، وھـو أحـد أبـرز مشـروعـات المجـموعـة والـذي نـجح فـي جـذب أنـظار الـعمالء خـالل األعـوام الـماضـیة، مشـیًرا إلـى أن ھـذا 
الـتمویـل سـوف یـساھـم فـي الـتعجیل بتسـلیم وحـدات الـمراحـل األولـى قـبل مـواعـیدھـا الـمقررة. وأضـاف أن ھـذه الـصفقة تـعكس الـتزام 
المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـمتواصـل بـدعـم أبـرز الشـركـات الـعامـلة فـي الـقطاعـات االقـتصادیـة الـحیویـة وذلـك عـبر مـساعـدتـھم فـي 

تلبیة احتیاجاتھم التمویلیة دائمة النمو، باإلضافة إلى قدرتنا على مواصلة تعظیم القیمة لعمالئنا. 

وفـي السـیاق ذاتـھ، أكـدت سـھا أبـو ذكـري رئـیس قـطاع الـعالقـات الـمؤسسـیة بـالـبنك الـتجاري الـدولـي، عـلى سـعادتـھا بـتوقـیع اتـفاقـیة 
تـمویـل بـقیمة 1.5 مـلیار جـنیھ لـصالـح مشـروع "O West" بـنجاح. وأعـربـت عـن اعـتزاز فـریـق الـعمل بـالـبنك الـتجاري الـدولـي 
بـتوطـید الـعالقـة طـویـلة األمـد مـع شـركـة أوراسـكوم لـلتنمیة وذلـك عـبر تـوفـیر الـدعـم الـالزم لـتنمیة أبـرز وأول مشـروعـاتـھم الـعقاریـة 
بـمنطقة غـرب الـقاھـرة، مـؤكـدة عـلى ثـقتھم فـي قـدرة الشـركـة عـلى تسـطیر فـصل جـدیـد فـي مسـیرة نـجاحـھم. وأضـافـت أبـو ذكـري، 
"أود أن أنتھـز ھـذه الـفرصـة وأتـقدم بـالـشكر لـفریـق الـعمل بشـركـة أوراسـكوم الـعقاریـة، والمجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس، وكـل مـن 

MHR & Partners على الجھود المبذولة إلتمام ھذه الصفقة الكبیرة." 

ومـن جـانـبھ، قـال محـمد الـبارونـي رئـیس ائـتمان الشـركـات بـالـبنك الـتجاري الـدولـي، أن الـبنك نـجح عـلى مـدار سـنوات عـدیـدة فـي 
تـرسـیخ أطـر الـتعاون الـمتبادل والـمثمر مـع شـركـة أوراسـكوم لـلتنمیة مـصر، مـؤكـًدا أن الـبنك یـسعى بـاسـتمرار القـتناص مـختلف 
الـفرص الـتي تـتیحھا ھـذه المجـموعـة الـرائـدة. وأشـار إلـى أن الـبنك قـد أضـاف إلـى مـحفظة عـمالئـھ شـركـة أوراسـكوم الـعقاریـة عـبر 
تـمویـل مشـروعـھا الـممیز "O West" بـقیمة إجـمالـیة 1.5 مـلیار جـنیھ. وأعـرب الـبارونـي عـن سـعادتـھ بھـذه الشـراكـة الجـدیـدة، 



                            

وتـطلعاتـھ لـمواصـلة الـبناء عـلى الـعالقـة الـممتدة بـین الـمؤسسـتین، كـما تـقدم بـالـشكر لجـمیع األطـراف الـتي سـاھـمت فـي نـجاح ھـذه 
االتفاقیة وإتمامھا في الوقت المناسب. 

—نھایة البیان— 

عن شركة أوراسكوم للتنمیة – مصر 

أوراسـكوم لـلتنمیة – مـصر ھـي أكـبر الشـركـات الـتابـعة لمجـموعـة أوراسـكوم الـقابـضة لـلتنمیة (ODH)، وھـي شـركـة تـطویـر مـتكامـلة 
لـلمدن السـیاحـیة فـي مـصر، وتـعمل بـنموذج أعـمال رأسـي ومـتكامـل، حـیث تـتخصص فـي تـطویـر الـوحـدات الـسكنیة، الـفنادق، 
والـمرافـق الـترفیھـیة مـثل مـالعـب الـجولـف، الـمراكـز الـترفیھـیة فـي قـلب كـل مـدیـنة، ومـراسـي الـیخوت. كـما تـقوم الشـركـة بـتطویـر 
الـبنیة األسـاسـیة فـي جـمیع وجـھاتـھا مـثل المسـتشفیات والـمدارس والـمرافـق الـعامـة. وتـمتلك الشـركـة حـالـیًا مـحفظة أراضـي بـإجـمالـي 
مـساحـة 50.5 مـلیون مـتر مـربـع، و24 فـندق، بـإجـمالـى 4,938 غـرفـة فـي 4 وجـھات سـیاحـیة، وھـي الـجونـة بـالـغردقـة عـلى سـاحـل 
البحـر األحـمر، وطـابـا ھـایـتس بشـبھ جـزیـرة سـیناء، ومـكادى ھـایـتس بـالـغردقـة، وبـیوم فـي الـفیوم. وقـد قـامـت أوراسـكوم لـلتنمیة – 
مـصر بـإنـشاء مشـروع "O West"، وھـو أحـدث إضـافـة لـمحفظة مشـروعـات الشـركـة وأول مشـروع لـھا فـي الـقاھـرة، حـیث یـقع فـي 

مدینة السادس من أكتوبر. 

عن المجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

تحـظى المجـموعـة الـمالـیة ھـیرمـیس الـقابـضة (كـود HRHO.CA: EGX; EFGD: LSE) بـتواجـد مـباشـر فـي 13 دولـة عـبر أربـع 

قـارات، حـیث نـشأت الشـركـة فـي الـسوق الـمصري وتـوسـعت عـلى مـدار 38 عـاًمـا مـن اإلنـجاز الـمتواصـل لـتتحول مـن بـنك اسـتثمار 
فـي مـنطقة الشـرق األوسـط فـقط إلـى بـنك شـامـل فـي مـصر وبـنك االسـتثمار الـرائـد فـي األسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وتـنفرد الشـركـة 
بـفریـق عـمل مـحترف قـادر عـلى تـقدیـم بـاقـة فـریـدة مـن الخـدمـات الـمالـیة واالسـتثماریـة، تـتنوع بـین الـترویـج وتـغطیة االكـتتاب وإدارة 
األصـول والـوسـاطـة فـي األوراق الـمالـیة والـبحوث واالسـتثمار الـمباشـر بـاألسـواق الـناشـئة والـمبتدئـة. وفـي الـسوق الـمصري، تـمتلك 
الشـركـة مـنصة رائـدة فـي خـدمـات الـتمویـل غـیر الـمصرفـي، والـتي تـغطي أنشـطة مـتعددة تـضمن الـتمویـل مـتناھـي الـصغر والـتأجـیر 

التمویلي والتخصیم باإلضافة إلى خدمات الشراء اآلن والدفع الحقًا (BNPL) والتمویل العقاري والتأمین.  

ومن خالل استحواذھا مؤخًرا على حصة األغلبیة في aiBANK، سمح ذلك للشركة أیًضا بتقدیم منتجات وخدمات مصرفیة. 

وقـد سـاھـمت قـطاعـات األعـمال الـثالثـة، بـنك االسـتثمار والـتمویـل غـیر الـمصرفـي والـبنك الـتجاري، فـي تـرسـیخ الـمكانـة الـرائـدة الـتي 
تـنفرد بـھا الشـركـة وتـعزیـز قـدرتـھا عـلى إطـالق الـمزیـد مـن الـمنتجات والخـدمـات الـمالـیة، بـما یـساھـم فـي تـقدیـم بـاقـة شـامـلة مـن 

الخدمات لتلبیة احتیاجات عمالئھا من األفراد والشركات بمختلف أحجامھا والوصول إلى عمالء جدد. 

نفخـر بـالـتواجـد فـي: مـصر | اإلمـارات الـعربـیة المتحـدة | الـمملكة الـعربـیة الـسعودیـة | الـكویـت | عـمان | األردن | بـاكسـتان | الـمملكة 
المتحدة | كینیا | الوالیات المتحدة األمریكیة | بنجالدیش | نیجیریا | فیتنام 

لمزید من المعلومات یرجى متابعتنا على:      



                            

لمزید من المعلومات یرجى االتصال على: 

قطاع العالقات اإلعالمیة بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 publicrelaNons@efg-hermes.com

مي الجمال 

رئیس قطاع التسویق واالتصاالت بالمجموعة المالیة ھیرمیس القابضة 

 melgammal@efg-hermes.com

إبراء الذمة 

قــد تــكون املجــموعــة املــالــية هــيرمــيس الــقابــضة قــد أشــارت فــي هــذا الــبيان إلــى أمــور مســتقبلية مــن بــينها عــلى ســبيل املــثال مــا يــتعلق بــتوقــعات اإلدارة واالســتراتــيجية 
واألهـــداف وفـــرص الـــنمو واملـــؤشـــرات املســـتقبلية لـــألنشـــطة املـــختلفة. وهـــذه الـــتصريـــحات املـــتعلقة بـــاملســـتقبل ال تـــعتبر حـــقائـــق فـــعلية وإنـــما تـــعبر عـــن رؤيـــة املجـــموعـــة 
للمســتقبل والــكثير مــن هــذه الــتوقــعات مــن حــيث طــبيعتها تــعد غــير مــؤكــدة وتخــرج عــن إرادة الشــركــة، ويــشمل ذلــك– عــلى ســبيل املــثال ولــيس الــحصر – الــتذبــذب فــي 
أســواق املــال والــتصرفــات الــتي يــقدم عــليها املــنافــسون الــحالــيون واملــحتملون والــظروف االقــتصاديــة الــعامــة واآلثــار الــناجــمة عــن مــركــز الــعملة املحــلية والتشــريــعات 
الــحالــية واملســتقبلية والــتنظيمات املــختلفة. وبــناء عــليه يــنبغي عــلى الــقارئ تــوخــي الحــذر بــأال يــفرط فــي االعــتماد عــلى الــتصريــحات املــتعلقة بــاملســتقبل والــتي هــي 

صحيحة في تاريخ النشر. 

نبذة عن البنك التجاري الدولي - مصر 

تـأسـس الـبنك الـتجاري الـدولـي – مـصر عـام 1975 وھـو حـالـیًا أكـبر بـنك تـابـع لـلقطاع الـخاص فـي مـصر. ویـضم فـریـق الـعمل بـالـبنك 
أكـثر مـن 6500 مـوظـف مـن أكـفأ خـبراء الـقطاع الـمصرفـي الـذیـن یـعكفون عـلى تـحقیق أھـدافـھ االسـتراتـیجیة وعـلى رأسـھا حـصول 
الـعمالء عـلى تجـربـة مـصرفـیة ال مـثیل لـھا عـبر تـطویـر الحـلول الـمالـیة االبـتكاریـة وتـطبیقات تحـلیل الـبیانـات سـعیًا لـالرتـقاء بـمعایـیر 
وجـودة الخـدمـة الـمقدمـة وفـقًا الحـتیاجـات كـل عـمیل. كـما یـقوم الـبنك بـتقدیـم بـاقـة مـتمیزة مـن الـمنتجات والخـدمـات الـمصرفـیة لـعمالئـھ 
مـن األفـراد وأصـحاب الـثروات والـمؤسـسات الـكبرى والشـركـات بـمختلف أحـجامـھا عـلى مـدار الـساعـة، وذلـك مـن خـالل شـبكة فـروع 
تـربـو عـلى 200 فـرًعـا فـي أنـحاء الجـمھوریـة، إلـى جـانـب مجـموعـة عـالـیة الـكفاءة مـن الحـلول الـرقـمیة ومـنصات الخـدمـة الـمصرفـیة 

عبر اإلنترنت. 

ویـنفرد الـبنك بـمكانـة رائـدة فـي الـسوق الـمصري بـفضل قـوة عـالمـتھ الـتجاریـة إلـى جـانـب حـصولـھ عـلى لـقب األفـضل أداًء بـین الـبنوك 
الـعامـلة فـي مـصر والشـریـك الـمفضل ألكـثر مـن 500 مـؤسـسة عـامـلة فـي الـسوق، فـضًال عـن حـصولـھ عـلى جـائـزة "أفـضل بـنك فـي 
األسـواق الـناشـئة عـلى مسـتوى الـعالـم" لـعامـي 2018 و2020 مـن جـلوبـال فـایـنانـس وجـائـزة "أفـضل بـنك فـي األسـواق الـناشـئة عـلى 
مسـتوى الـعالـم" لـعام 2017 مـن مـؤسـسة یـورومـني "Euromoney". وقـد تـم اخـتیار الـبنك كـأول مـؤسـسة بـالشـرق األوسـط یـتم 
إدراجـھا فـي مـناھـج معھـد الـقیادة الـتابـع لـكلیة لـندن لـألعـمال "London Business School". وفـي عـام 2021، قـامـت مـؤسـسة 
بـلومـبرج الـعالـمیة بـإدراج الـبنك فـي مـؤشـر الـمساواة بـین الجنسـین (GEI)، لـیصبح بـذلـك أول مـؤسـسة عـربـیة وأفـریـقیة تـنضم لـذلـك 

المؤشر الذي یضم 380 مؤسسة عاملة في 11 قطاًعا مختلفًا من 44 دولة حول العالم. 

mailto:melgammal@efg-hermes.com


                            

لـمزیـد مـن الـمعلومـات حـول الـمنتجات والخـدمـات الـتي یـقدمـھا الـبنك الـتجاري الـدولـي، یـرجـى زیـارة الـموقـع اإللـكترونـي 
.cibeg.com


