بيان صحفي

تعلن بالم هيلز للتعمير عن توقيع إتفاقيه مع جوليس برجر إلداره تطوير المرحلة األولي من
مشروع بادية بمدينة  6أكتوبر
القاهرة  /لندن 11 ،سبتمبر  :2019تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة") ،شركة رائدة في مجال
التطوير العقاري في مصر ،عن توقيع إتفاقية مع شركة جوليس برجر األلمانية ("جي بي أي") إلداره تطوير المرحلة
األولي ) (1Aمن مشروع بادية بمدينة  6أكتوبر.
سوف تتولى جي بي أي جميع أنشطة اإلدارة واإلشراف على تطوير المرحلة األولي من مشروع بادية بما في ذلك إدارة
ورصد جميع أنشطة المقاولين ،والعمل كمستشار للمشروع ،وإدارة التصميمات ،وإدارة برنامج التشييد والبناء ،والتصنيع
خارج الموقع ،وعمليات النقل ،وإعداد إستراتيجية التطوير وتنفيذها ،وإدارة التكاليف ،وإدارة مراقبة الجودة ،وإدارة
الهندسة القيمية.
والجدير بالذكر أن المرحلة األولى من مشروع بادية تغطي مساحة  332فدان من أصل  3,000فدان .وتشمل المرحلة
األولى شقق سكنية ووحدات مستقله بإجمالي مساحة بنائية قدرها  622,317متر مربع ،باإلضافة إلى مدرسة دولية،
مباني إدارية ،نادي إجتماعي/رياضي وذلك على مساحة بنائية قدرها  170,000متر مربع .وسوف تشمل البنية التحتية
للمرحلة المذكورة تطوير شبكة طرق داخلية تبلغ مساحتها  27,000متر ،والتي سوف تتصل بشبكة الطرق العامة
الحالية والمستقبلية ،وإمدادات المياه الصالحة للشرب ،ومياه الري باستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ،وجمع مياه
الصرف الصحي والمخلفات ،مع توفير الطاقة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،مصحوبة بمناطق عامة
وحدائق ومساحات خضراء .وتتوقع الشركة بدء تسليم الوحدات بالمرحلة األولى خالل عام .2022
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نبذة عن بالم هيلز:
بالم هيلز للتعمير ،الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربية ،هي شركه مساهمه مصرية
تأسست في عام  .1997تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة ،وتمتلك محفظة من أكثر
محافظ األراضي تنوعا ً في جمهوريه مصر العربية ،على مساحة تبلغ  41,5مليون متر مربع ،وتتضمن قطعه ارض
بمساحه  5مليون متر مربع بالمملكة العربية السعودية .وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب
القاهرة ،باإلضافه إلى وحدات موسميه مطلة على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمالي.
وبنهاية النصف األول من عام  ،2019قامت الشركة بتسليم ما يزيد عن  10,100وحده سكنيه داخل مشاريعها ،متضمنا ً
 5,064وحده في ثالثة عشر مشروعا ً تم إنجازهم بنجاح .حاليا ،تقوم بالم هيلز بتطوير عشر مشاريع ،أربع مشاريع
بغرب القاهرة ،أربع مشاريع بشرق القاهرة ،ومشروعين بالساحل الشمالي ،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 المقيدة تداوالً و سيوله بالبورصة المصرية ،و مقيد بالبورصة المصرية
تحت الرمز) ،(PHDC-CAو كذلك ببورصة لندن ،حيث يتم تداول شهادات اإليداع الدولية الخاصة بالشركة تحت
الرمز ) .(PHDC-LIللمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع الشركة:
www.palmhillsdevelopments.com
لإلتصال بعالقات المستثمرين:
ممدوح عبد الوهاب
رضوى أبو النجا
ت( 0235351200 /داخلي)1504 :
Investor.relations@phdint.com

تطبيق عالقات المستثمرين
لتحميل التطبيق على الهاتف الذكي
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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