بيان صحفي مشترك

بالم هيلز للتعمير و تعلّيم لخدمات اإلدارة ،احدي إستثمارات سى أي كابيتال القابضة لالستثمارات
المالية ،يوقعان إتفاقية إنشاء جامعه خاصه في مشروع باديا ،بالتعاون مع جامعة فيينا الطبيه الدوليه
القاهرة/لندن في  29سبتمبر  :2020تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز") و شركة تعلّيم لخدمات اإلدارة ("تعلّيم")،
احدى استثمارات شركة سى أي كابيتال القابضه لالستثمارات الماليه ("سى أي كابيتال") ،عن توقيع اتفاقية المساهمين
إلنشاء شركة تعليمية بهدف تطوير جامعه في باديا  ،مشروع بالم هيلز المتكامل قيد التطوير حاليًا في غرب القاهرة.
من خالل تلك اإلتفاقية  ،سيتولى الكيان المشترك تطوير جامعة باديا والتى ستضم العديد من الكليات المتخصصه ،بعد
الحصول على الموافقات الالزمه ،ومن المتوقع أن يستوعب الحرم الجامعى ما يصل إلى  9,000طالب .وتتراوح التكلفة
اإلستثمارية بين  1.6إلي  1.9مليار جنيه مصري  ،على أن تمول من خالل رأس مال الكيان المشترك والتسهيالت
اإلئتمانيه.
والجدير بالذكر أن بالم هيلز ستسحتوذ على  ٪40من الحقوق االقتصادية في هذا الكيان المشترك ،بينما ستمتلك تعليم
حصة .٪60
ستقدم الكلية األولى العلوم الحيوية وذلك بالتعاون مع جامعة فيينا الطبية الدولية (" ،)"MUVIومن المتوقع أن تبدأ الكلية
في تلقي طلبات التقديم من الطلبه الجدد خالل عام .2022
تعكف حاليا بالم هيلز وتعليم على التفاوض مع العديد من الجامعات والكليات الدولية إلنشاء فروع لهما في جامعة باديا.
 -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 ً في جمهوريه مصر العربية ،على مساحة تبلغ  42.3مليون 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 ،ثالث مشروعات بغرب القاهرة ،ثالث 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 تداوالً وسيوله بالبورصة المصرية ،ومقيد بالبورصة المصرية تحت
الرمز( ،)PHDC-CAوكذلك ببورصة لندن ،حيث يتم تداول شهادات اإليداع الدولية الخاصة بالشركة تحت الرمز
 )PHDC-LI(.للمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع الشركة:
www.palmhillsdevelopments.com
لالتصال بعالقات المستثمرين:
ممدوح عبد الوهاب
رضوى أبو النجا
ت( 0235351200 /داخلي)1504 :
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

نبذة عن سى أي كابيتال:
سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية هي واحدة من أكبر المؤسسات المصرية الرائدة في تقديم الخدمات المالية
الغير مصرفية متضمنه خدمات التأجير التمويلي  ،التمويل متناهي الصغر ،خدمات ترويج وتغطية االكتتابات في األوراق
المالية وعمليات الدمج واالستحواذ  ،السمسرة في األوراق المالية  ،إدارة صناديق ومحافظ األصول المالية و البحوث.
بسبب تواجدها في األسواق العالمية مثل القاهرة  ،نيويورك ودبي تمكنت سي آي كابيتال من تقديم عدد كبيرا ً من الخدمات
في مجال االستشارات المالية لقاعدة عمالئها المتنوعة من كبارالمستثمرين العالميين والمحليين.
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تستغل سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية منصتها المتكاملة من الخدمات المصرفية الغير بنكية لتوفير خدمات
فى مجاالت استشارات االندماجات واالستحواذات ،ادراة االصول ،سمسرة االوراق المالية ،أمناء الحفظ والبحوث، .
توفر الشركه ايضا خدمات التاجير تمويلى والتشغيلى خالل شركتها التابعة كوربليس  ،لتخدم قاعدة كبيرة من عمالء
كبار الشركات والشركات الصغيرة والمتوسطة .باالضافة الى ذلك ،تقدم سي آي كابيتال خدمات التمويل المتناهى الصغر
من خالل ريفى و هي اول شركة مرخصة للتمويل المتناهى الصغر.
تضم سي آي كابيتال القابضه لالستثمارات المالية حاليا ً نخبة من أفضل المتخصصين  -حوالي  1,800موظف – بقيادة
مجموعة من أفضل الكوادر بالقطاع.
لالتصال بعالقات المستثمرين:
خالد صادق  -رئيس قطاع عالقات المستثمرين و تمويل الشركات
ادم حماد  -مسئول عالقات المستثمرين
+20 (02) 3331 8154

Investor.relations@cicapital.com
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