بيان صحفي

بالم هيلز للتعمير توقع عقد تمويل بقيمة  1مليار جنيه مصري مع البنك األهلى المصرى
القاهرة/لندن  7 -سبتمبر  :2020تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة") ،الشركة الرائدة في مجال
التطوير العقاري في مصر ،عن إبرام عقد تمويل بقيمة مليار جنيه مصري مع البنك األهلى المصرى بشروط مميزة،
بإستخدام أوراق القبض الناتجة عن بيع الوحدات الجاهزة للتسليم "."Ready to Move
وعلق السيد ياسين منصور ،رئيس مجلس اإلدارة ورئيس المجموعة التنفيذية قائلا" :يسعدنا إبرام هذا العقد مع البنك
األهلي المصري إستمرارا ا للتعاون المثمر بيننا في السنوات الماضية .الجديربالذكر ،أن هذا التمويل سيمكن الشركة من
تسويق وبيع الوحدات الجاهزة للتسليم المتوفرة في مشاريع الشركة المختلفة والتى تعتبر منتج فريد في السوق العقارى
المصرى ،مع تقديم تسهيلت سداد لعملءنا تصل إلى عشر سنوات حيث سيتم توريق أوراق القبض الخاصة بتلك
الوحدات الحقاا ،طبقا لبرنامج التوريق المعد سلفا من الشركةا .وفى هذا اإلطار ،نؤكد على إلتزام الشركة بالوصول إلى
صافي الدين المستهدف  1.5مليار جنيه بحلول نهاية العام".

 -انتهي -
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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 ا 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 النصف األول من عام  ،2020قامت الشركة بتسليم ما يزيد عن  10,920وحده سكنيه داخل مشاريعها .تقوم
حاليا بالم هيلز بتطوير تسع مشروعات ،ثلث مشروعات بغرب القاهرة ،ثلث مشروعات بشرق القاهرة ،وأربع
مشروعات بالساحل الشمالي واإلسكندرية والعين السخنة ،بإجمالي مبيعات متراكمه تتجاوز  15مليار 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 تداوالا 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 الشركة:
www.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
.eg_phdc
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