بيان صحفي

بالم هيلز للتعمير تضع منشأة سياحية تابعة لها تحت إشراف وزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس
كورونا ،باإلضافة لدعم مادي بقيمة  5مليون جنيه والتكفل باحتياجات  10آالف أسرة متضررة بقيمة
 2.5مليون جنيه
القاهرة/لندن  13-أبريل  :2020في إطار مسئوليتها االجتماعية ،تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة")
عن تسليم إحدى الفنادق المملوكة لها في القاهرة إلى اللجنة الوزارية إلدارة أزمة فيروس كورونا ،وقد تم بالفعل تسكين
 71حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا بالحجر الصحي داخل تلك المنشأة السياحية .وسوف تتكفل الشركة بجميع
مصاريف اإلقامة الكاملة للمرضى واألطباء وطاقم الخدمة (الموظفين وعمال الصيانة بالمنشأة) ،باإلضافة لدعم مادى
لوزارة الصحة المصرية بقيمة  5مليون جنيه ،لتعزيز جهود وزارة الصحة االستباقية ورفع الكفاءة التشغيلية لمعاملها
المركزية في مواجهة فيروس كورونا .باإلضافة إلى ذلك ،سوف تتكفل بالم هيلز بتغطية احتياجات  ١٠آالف أسرة من
العمالة اليومية المتضررة من أزمة فيروس كورونا بقيمة  2.5مليون جنية على مستوي جميع محافظات الجمهورية.
عقب السيد األستاذ /ياسين منصور ،رئيس مجلس اإلدارة والمجموعة التنفيذية لشركة بالم هيلز للتعمير قائال" :تمر مصر
حاليا ٌ بأزمة طارئة تستدعى منا جميعا ٌ أن نكون يدا ٌ واحدة مع بلدنا ُ وأن يكون االصطفاف والتراحم والترابط وااللتفاف
حول الوطن هو هدفنا الوحيد لمواجهة وتخطى هذا الوقت االستثنائي ،لدعم جهود الدولة الحتواء اآلثار السلبية لفيروس
كورونا ،وألن صحة المصريين تأتى على رأس أولويات اهتمام الجميع قمنا بالتواصل والتنسيق مع معالى وزيرة الصحة
الدكتورة /هاله زايد ،لبحث االحتياجات العاجلة التي يمكن أن نقدمها في هذا اإلطار .وثمن السيد األستاذ /ياسين منصور
جهود الدولة المصرية ووزارة الصحة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ،وأكد أن مصر دولة كبيرة وقوية بقيادتها
الرشيدة ومعدن شعبها األصيل الذى يظهر وقت األزمات ويؤكد قدرته على اجتيازها .وأضاف أن كل ما نقدمه من دعم
لمصر هو جزء صغير من رد الجميل لبلد نشأنا وعملنا بها وشهدت نجاحتنا ،ونحن على أتم استعداد لتلبية أي احتياجات
مستقبلية لوزارة الصحة في إطار مسئوليتنا المجتمعية لدعم دور الوزارة الرائد وفريق األطباء والتمريض وتمكينهم من
أداء واجبهم الوطني بأمان وسالم "
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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  41,6مليون متر مربع ،وتتضمن قطعه ارض
بمساحه  5مليون متر مربع بالمملكة العربية السعودية .وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في شرق وغرب
القاهرة ،باإلضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمالي.
وبنهاية عام  ،2019قامت الشركة بتسليم ما يزيد عن  10,611وحده سكنيه داخل مشاريعها .تقوم حاليا بالم هيلز بتطوير
ثمانية مشروعات ،ثالث مشروعات بغرب القاهرة ،ثالث مشروعات بشرق القاهرة ،ومشروعين بالساحل الشمالي،
بإجمالي مبيعات متراكمه تتجاوز  15,5مليار جنيه .باإلضافة إلى ذلك ،لدى الشركة سبع مشروعات جديدة ،من بينهم
ستة مشروعات بنظام مشاركة اإليرادات .يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر األسهم المقيدة تداوالً وسيوله
بالبورصة المصرية ،ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز) ،(PHDC-CAوكذلك ببورصة لندن ،حيث يتم تداول
شهادات اإليداع الدولية الخاصة بالشركة تحت الرمز ) .(PHDC-LIللمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع
الشركةwww.palmhillsdevelopments.com :
لالتصال 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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