بيان صحفي

توقيع عقد شراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير مشروع بإنشطه
مختلفه على مساحة  205فدان بمدينة الشيخ زايد
القاهرة  /لندن  24 -مارس  :2019تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة") عن قيام
شركة أركان بالم لإلستثمار العقاري والمملوكة بنسبة  %40لبالم هيلز بتوقيع عقد مع هيئة المجتمعات
العمرانية الجديدة ("الهيئة") بهدف التطوير المشترك  -على أساس نظام مشاركة اإليرادات  -لمشروع
عمراني مبتكر بأنشطة مختلفة والتي تشمل أبراج سكنية ووحدات سكنية مستقلة ومكونات تجارية وإداريه
وفندقية وطبية وترفيهيه على مساحة تعادل  205فدان بموقع إستراتيجي مطل علي محور  2٦يوليو
بجوار جامعه النيل بمدينة الشيخ زايد.
ومن خالل هذا العقد ،سوف تتولى شركة بدر الدين للتطوير العقاري (المساهم الرئيسي بشركة أركان بالم
لإلستثمار العقاري) كافة األنشطة اإلدارية والتي تشمل التمويل وأعمال البناء والتطوير وتوفير المرافق
الداخليه ،وكذلك جميع األنشطة التسويقية والمبيعات الخاصة بجميع المكونات التجارية .وسوف تتولي
بالم هيلز جميع األنشطة التسويقية والمبيعات الخاصة بالشق السكني .وستساهم الهيئة بأرض المشروع
باإلضافه إلى توصيل جميع المرافق الخارجية الالزمة لحدود أرض المشروع .ومن المتوقع أن يتم االنتهاء
من المخطط العام للمشروع خالل العام الجاري.
وسوف تحصل الهيئة بموجب هذا العقد على حصة نقديه سنوية بإجمالي يبلغ  10مليار جنية مصري على
مدار  12عام باإلضافة إلى  100مليون جنية مصري عند توقيع العقد ،وذلك بإجمالي قيمة حالية تعادل
 2.5مليار جنية مصري بتطبيق معدل خصم  ،%1٦باإلضافة إلى ذلك ،سوف تحصل الهيئة علي حصة
نقدية من إجمالي التدفقات النقدية للمشروع بنسبة  %12.5بإجمالي  13مليار جنية مصري على مدار
 10.5عام تبدأ بعد  1.5عام من توقيع العقد ،وذلك بإجمالي قيمة حالية تعادل  3.5مليار جنية مصري
بتطبيق معدل خصم  ،%1٦وسوف تحصل الهيئة علي حصة عينيه من إجمالى المساحة البنائية للمشروع
تعادل  95.5ألف متر مربع متمثلة في وحدات سكنيه بمساحة  33ألف متر مربع ووحدات تجارية بمساحة
 ٦2.5ألف متر مربع.
-إنتهي-
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نبذة عن بالم هيلز:
بالم هيلز للتعمير ،الشركه الرائده في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربيه ،هي شركه مساهمه
مصريه تأسست في عام  .1997تقوم الشركه بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانيه الجديده ،وتمتلك
محفظه من أكثر محافظ األراضي تنوعا ً في جمهوريه مصر العربيه ،على مساحه تبلغ  40.٦مليون متر مربع،
وتتضمن قطعه ارض بمساحه  5مليون متر مربع بالمملكه العربيه السعوديه .وتعمل الشركه على تطوير وحدات
سكنيه أوليه فى شرق و غرب القاهره ،باإلضافه إلى وحدات موسميه مطله على البحر األبيض المتوسط بالساحل
الشمإلى.
وبنهاية عام  ،2018قامت الشركه بتسليم ما يزيد عن 9,٦43وحده سكنيه داخل مشاريعها ،متضمنا ً 4,9٦8
وحده فى إثني عشر مشروعا ً تم إنجازهم بنجاح .حاليا ،تقوم بالم هيلز بتطوير احدي عشر مشروعاً ،خمس
مشاريع بغرب القاهره ،رابع مشاريع بشرق القاهره ،ومشروعين بالساحل الشمالى ،بإجمالى مبيعات متراكمه
تتجاوز 14مليار جنيه  .باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة  5مشروعات جديدة ،من بينهم أربعة مشاريع بنظام
مشاركة اإليرادات .يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر األسهم المقيده تداوالً و سيوله بالبورصه
المصريه ،و مقيد بالبورصه المصريه تحت الرمز) ،(PHDC-CAو كذلك ببورصه لندن ،حيث يتم تداول
شهادات اإليداع الدوليه الخاصه بالشركه تحت الرمز ) .(PHDC-LIللمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع
الشركهwww.palmhillsdevelopments.com :
عالقات مستثمرين بالم هيلز:
ممدوح عبد الوهاب
رضوي أبو النجا
ت( 0235351200 /داخلي)1504 :
Investor.relations@phdint.com

تطبيق عالقات المستثمرين
لتحميل التطبيق على الهاتف الذكى
والجوال:
IOS:
https://itunes.apple.com/app/id107
57088300
Android:
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.euroland.mobiletools
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