بيان صحفي

بالم هيلز للتعمير تعتزم إطالق مجموعة مدارس " "King’s Schoolبالتعاون مع مؤسسة
""Inspired Education
القاهرة في  15مارس  :2021تعلن شركة بالم هيلز للتعمير ("بالم هيلز" أو "الشركة") ،المطور العقاري الرائد في
مصر ،بالتعاون مع مؤسسة (" "Inspired Educationأو "إنسبيرد للتعليم") إلطالق أول مدرسة (" King’s
 "Schoolأو "كينجز سكول") بمشروع "ذا كراون" في غرب القاهرة لتمثل المدرسة طفرة جديدة في التعليم المدرسي
الدولي في مصر ،وستكون المدرسة جز ًءا من مجموعة مدارس  ،Inspired Educationالتي تقدم تعليمها لـ  50ألف
طالب في خمس قارات .وستقوم بتقديم منه ًجا بريطانيًا ،وستكون بمثابة طفرة حقيقية في اختيار التعليم في مصر.
وتستهدف مؤسسة "إنسبيرد للتعليم "افتتاح أربعة مدارس "كينجز سكول" في مصر ،حيث تنطلق أول مدرسة في
مشروع "ذا كراون" ببالم هيلز أكتوبر اعتبارا من شهر سبتمبر عام  ،2022كما سيتم افتتاح المدرسة الثانية في بالم
هيلز االسكندرية ،أما المدرسة الثالثة فمن المستهدف افتتاحها في مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة والمدرسة الرابعة
سيتم افتتاحها في مدينة "باديا" بمدينة السادس من أكتوبر ،على ان يتم اإلعالن عن مواعيد افتتاح هذه المدارس الحقًا
.
وتعد "إنسبيرد للتعليم" مجموعة مدرسية مستقلة تهدف إللهام الطالب للوصول إلى إمكانياتهم الكاملة من خالل إعادة
تقييم مناهج وطرق التدريس التقليدية؛ وخلق نموذج تعليمي أكثر ديناميكية وقوة ليواكب التطورات الحالية .وترعى
المؤسسة تنمية الشخصية الفريدة وخلق المواهب والثقة بالنفس لكل طالب ،كما تعمل على تجهيزهم لمواجهة العالم
بالمهارات والثقة الالزمة لضمان النجاح.
صرح السيد /ياسين منصور ،رئيس مجلس اإلدارة ورئيس المجموعة التنفيذية شركة بالم هيلز للتعمير قائالً " انا سعيد
للغاية بشراكتنا مع مؤسسة إنسبيرد للتعليم الفتتاح مجموعة مدارس "كينجز سكول" ،حيث تمتك المجموعة بعض من
أفضل المدارس األكاديمية أداءا ً على مستوى العالم ويسعدنا إنشاء مثل هذه المدارس في مشاريعنا المختلفة من أجل
ضمان أعلى مستوى من التعليم لمجتمعاتنا".
وصرح السيد /نديم نصولي ،المؤسس ورئيس مجلس إدارة والمدير التنفيذي لمؤسسة "إنسبيرد للتعليم" قائالً يسعدنا أن
نكون أول مجموعة مدارس دولية متميزة في مصر ،وذلك خالل شراكة وطيدة مع شركة "بالم هيلز للتعمير" الرائدة في
مجال التطويرالعقاري في مصر الفتتاح  ٤مدارس "كينجز سكول" في مصر ".وأضاف نديم نصولي "من المقرر أن
يتم إنشاء كل مدرسة من مدارس "كينجز سكول" بشكل يتناسب مع المجتمع لنقدم نهجنا الملهم في كل مدرسة لضمان
استغالل اإلمكانيات الفردية لكل طالب من خالل الركائز األساسية للتميز في المجال األكاديمي ومجاالت الرياضة
والفنون حيث ستقدم ” "Inspired Educationأفضل ممارساتها العالمية لنمكن طالبنا في مصر من االستفادة من
منصتنا العالمية والمشاركة في برامج التبادل مع مدارسنا حول العالم".
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ويأتي اختيار مشروع "ذا كراون" إلطالق أولى مدارس "كينجز سكول" نظرا لموقعه الفريد أعلى مجموعة تالل في
منطقة متميزة على مساحة  190فدانا ً بمدينة السادس من أكتوبر .حيث يتميز المشروع بإطاللة متميزة على مناظر
طبيعية فريدة تغطى  %80من مساحة المشروع ،والباقي مساحة سكنية ومول تجارى لتلبية احتياجات السكان بسهولة
تامة ،ويتوافر بالمشروع نادي اجتماعي ورياضي ونادي صحي ،وملعب جولف من تصميم العب الجولف العالمي جاك
نيكالوس الملقب بالدب الذهبي .
ومن المقرر أن تقام مدرسة "كينجز سكول" على مساحة  ٤٠ألف متر مربع وستضم ملعب كرة قدم ومضمار للجري
بطول  ٤٠٠متر ومالعب لكرة التنس والسلة كذلك قاعة اجتماعية للعروض الفنية والمسرحية وكافة األنشطة المختلفة
وحمام سباحة ومختبرات علمية ونادي رياضي ومبنى مخصص للتعليم المبكر وقاعات متعددة األغراض .و سيتم االنتهاء
من كافة اإلنشاءات والمباني لتكون جاهزة الستقبال الطالب بدء من مرحلة ما قبل الحضانة " وحتى مرحلة ""Y12
اعتبارا من شهر سبتمبر عام .2022

 -انتهي –
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نبذة عن انسبيرد للتعليم:
هي مجموعة مدارس متميزة عالمية تقوم بتعليم أكثر من  50,000طالب عبر شبكة دولية تضم أكثر من  70مدرسة في
عشرين دولة عبر القارات الخمس .تم تصميم المدارس إللهام الطالب من سن  18-1لتحقيق أقصى إمكاناتهم في بيئة
ومعاصرا للتعليم من خالل إعادة تقييم طرق التدريس التقليدية
أكاديمية تقدمية .تقدم  Inspired Educationنه ًجا جديدًا
ً
وإنشاء نموذج أكثر ديناميكية ومالءمة وتأثيرا ً يواكب التطورات الحالية .ترعى المؤسسة تنمية الشخصية الفريدة
والموهبة والثقة بالنفس لكل طالب ،وتعمل على تجهيزهم بالمهارات الالزمة والثقة لمواجهة العالم والنجاح.
تم تطوير وتصميم جميع مدارس  Inspired Educationبشكل فردي وفقًا لبيئتها وموقعها ،مما يوفر تعلي ًما مالئما ً
مؤخرا
لمجتمعاتهم مع تطبيق أفضل الممارسات الدولية للمجموعة والتوقعات العالمية .أطلقت Inspired Education
ً
 ،King’s Schoolوهو مشروع جديد ومبتكر يجمع بين األداء األكاديمي الفعال في الفصل الدراسي والتعليم المستقبلي
عبر اإلنترنت .ومن خالل كونها جز ًءا من ،Inspired Education Groupتستفيد  King’s Schoolمن أفضل
ممارسات التدريس من المدارس الملهمة حول العالم بأحدث االبتكارات الرقمية لتقديم تعليم مستقبلي عبر اإلنترنت.
تدمج  King’s Schoolأحدث برامج التعلم عبر اإلنترنت ،مع خيار قضاء الوقت في إحدى مدارس Inspired
 Educationحول العالم بسالسة ،مما يتيح للطالب إمكانية الوصول إلى أفضل تعليم دولي لتحقيق تطلعاتهم من أي
مكان في العالم .يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول  Inspiredعلىwww.inspirededu.com :
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 ،والتي تمتد على مساحة تبلغ  42.5مليون متر مربع ،وتتضمن
قطعه ارض بمساحه  5مليون متر مربع بالمملكة العربية السعودية .وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في
شرق وغرب القاهرة واإلسكندرية ،باإلضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمالي
والعين السخنة بالبحر األحمر.
وبنهاية عام  ، 2020قامت الشركة بتسليم  11,326وحده 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 تراكميه تتجاوز  16مليار 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 تداول وسيوله بالبورصة المصرية ،ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرمز، PHDC.CAللمزيد من
المعلومات برجاء زياره موقع الشركةwww.palmhillsdevelopments.com :
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:لالتصال بعالقات المستثمرين
ممدوح عبد الوهاب
رضوى أبو النجا
)1504 : (داخلي0235351200 /ت
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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