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  بيان صحفي

السيد االستاذ تيموثى كولينزبالم هيلز للتعمير تعلن عن إستقالة 

 مجال في الرائدة الشركة ،"(الشركة" أو" هيلز بالم)" للتعمير هيلز بالم شركة تعلن: 2018 يوليو 17 لندن،/  القاهرة

أن يقوم على ، نائب رئيس مجلس اإلدارةك منصبه من ى كولينزثتيمو /السيد إستقالة عن مصر، في العقاري التطوير

 قادم.ال ةإجتماع بالتصديق علي القرار فيمجلس إدارة الشركة 

بسبب  ،شركة بالم هيلزل دارةإ مجلس كعضو ىمنصب كرتسأ أنني علنأود أن أ : "قائال ى كولينزثتيمو /السيد عقب

شركة رائدة  جزء منك للوقت الذى أمضيته  بالفخر أشعر ، ولكنىالمنافسة إدارة بعض اإلستثمارات تولى المضى فى

 مصر". بفى مجال التطوير العقارى 

 شكرها عن للتعمير هيلز بالم شركة إدارة تعرب: "الشركة إدارة مجلس رئيس منصور، يس /السيد قال ذلك، على وتعليقا

 بالمأن يصبح إسم  في بالشركهوقد ساعدت مساهمته  .الماضيةسنوات اللدعمه للشركة خالل  كولينز /سيدلل وتقديرها

 ".المصرى العقارات بقطاع تميزا واألكثر ارائد سمإ للتعمير هيلز

- إنتهي -
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 ز:نبذة عن بالم هيل

بالم هيلز للتعمير، الشركه الرائده في مجال التطوير العقاري في جمهوريه مصر العربيه، هي شركه مساهمه مصريه 

. تقوم الشركه بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانيه الجديده، وتمتلك محفظه من أكثر 1997تأسست في عام 

مليون متر مربع، وتتضمن قطعه ارض  40.6ساحه تبلغ محافظ األراضي تنوعاً في جمهوريه مصر العربيه، على م

مليون متر مربع بالمملكه العربيه السعوديه. وتعمل الشركه على تطوير وحدات سكنيه أوليه فى شرق و غرب  5بمساحه 

 .القاهره، باإلضافه إلى وحدات موسميه مطله على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمإلى

وحده سكنيه داخل مشاريعها، متضمناً  8,433، قامت الشركه بتسليم ما يزيد عن 2018عام  الربع االول من ةوبنهاي

خمس مشروعاً،  عشر احدي، تقوم بالم هيلز بتطوير حالياعشر مشروعاً تم إنجازهم بنجاح.  إثنيوحده فى  4,879

بالساحل الشمالى، بإجمالى مبيعات متراكمه تتجاوز  مشروعينبشرق القاهره، و رابع مشاريعبغرب القاهره،  مشاريع

 ، من بينهم أربعة مشاريع بنظام مشاركة اإليرادات. جديدةمشروعات  5ضافة إلى ذلك، لدى الشركة إلمليار جنيه. با 12

بورصه يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر األسهم المقيده تداوالً و سيوله بالبورصه المصريه، و مقيد بال

، و كذلك ببورصه لندن، حيث يتم تداول شهادات اإليداع الدوليه الخاصه بالشركه (PHDC-CA)المصريه تحت الرمز

       للمزيد من المعلومات برجاء زياره موقع الشركه: (PHDC-LI). تحت الرمز

.comwww.palmhillsdevelopments 

 لإلتصال بعالقات المستثمرين:

 ممدوح عبد الوهاب

 رضوي أبو النجا

 (1504)داخلي:  0235351200ت/ 

Investor.relations@phdint.com 

 

 

 

 

 

 تطبيق عالقات المستثمرين

 لتحميل التطبيق على الهاتف الذكى
 :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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