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 كرؤساء تنفيذين طنطاوي وطارق بدران حازم نييعقر تي للتعمير هيلز بالم إدارة مجلس
 

 مجال في الرائدة الشركات إحدى (،"الشركة" أو "هيلز بالم)" للتعمير هيلز بالم شركة تعلن: 2021مايو  31-لقاهرة ا

للشركة  المشارك التنفيذي الرئيس يمنصب في طنطاوي وطارق بدران حازم تعيين عن ،مصر في العقاري التطوير

 .2021 مايو 30 خالل جلسته المنعقدة بتاريخ اإلدارة مجلس موافقة عقبوذلك  ،نيمنتدبواعضاء مجلس إداره 
 

التنفيذية  مجموعةال مع جنباً إلى جنب ،تنفيذي إدارة مجلس رئيسكفي منصبه  سيستمر منصوريس والجدير بالذكر أن 

 . وسياسات الشركة اتاستراتيجي تنفيذلالجديدة 
 

 الشرق منطقة فيالمالية غير البنكية  والخدمات ستثمارواإل تمويلال مجال فيمن الخبرة  عاًما 22 بدران حازم يجلب

 ورئيس المالية لالستثمارات القابضة كابيتال اى سى شركةل التنفيذي الرئيس منصب وقد شغل. إفريقيا وشمال األوسط

 ،القابضة"( هيرميس)" القابضة هيرميس المالية المجموعة مع أعوام 9 أمضى ذلك، وقبل. سكوربليشركة ارة إد مجلس

 الشرق منطقة في استثماري بنكالقابضة لتصبح أكبر  هيرميسفي تعظيم مكانة  تنفيذي كمدير رئيسيًا دوًرا كان له حيث

 التنفيذي الرئيس ذلك في بما ،القابضة هيرميس في الرئيسية المناصب من العديد بدران شغلو. إفريقيا وشمال األوسط

 .لقطاع بنوك االستثمار المنتدب والعضو في سوريا ولبنان هيرميس المالية للمجموعة
 

 كابيتال اى سى شركةل المنتدب والعضو المشارك التنفيذي الرئيس منصب طنطاوي طارق شغلقبل إنضمامه لبالم هيلز، 

. المجاالت من العديد في الخبرة من عاًما 23 من أكثر إلى المهنية طنطاوي مسيرة تمتد .المالية لالستثمارات القابضة

 لشركة المنتدب والعضو التنفيذي الرئيس ذلك في بما رائدة، مصرية شركات في عليا مناصبعدة  طنطاوي شغل

 الرئيس ونائب (،وبيبسيكو المراعي بين مشترك مشروع) بيتى لشركة الماليرئيس القطاع و ،لالتصاالت المصرية

ريت  فينبشركة  الشركات تمويل قسم في أول ومستشار كابيتال، سيجما شركةب االستثمار بنوك طاعلق التنفيذي

 لالستشارات.
 

 عائلةوانضمامهم ل طنطاوي وطارق بدران ازمبح أرحب أن يسعدني: "قائالً  اإلدارة مجلس رئيس منصور، سي عقب

للمشاركة في قيادة  األمثل تجعلهم الواسعة تهماوخبر الحافلة همتسجال إنحيث  التنفيذي،في منصبهم  بالم هيلز للتعمير

 العقدين خالل الشركةأعمال سابقه  علىاستنادا ذلك و قائمالاإلدارة  فريقالفترة القادمة بالتعاون مع  خالل الشركة

بالم  مكانة على لحفاظل تهماقدر في كاملة ثقة لديو. مدعوما باإلدارة الحالية هممع والتعاون للعمل تطلعم يوأن. الماضيين

 ".مصر في العقارات قطاع في وتعزيزها الرائدة هيلز للتعمير
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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 

. تقوم الشركة بتطوير مشاريع عقاريه بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وتمتلك محفظة من أكثر 1997تأسست في عام 

مليون متر مربع، وتتضمن  42.5على مساحة تبلغ تمتد والتي محافظ األراضي تنوعا في جمهوريه مصر العربية، 

مليون متر مربع بالمملكة العربية السعودية. وتعمل الشركة على تطوير وحدات سكنيه أوليه في  5قطعه ارض بمساحه 

، باإلضافة إلى وحدات موسميه مطلة على البحر األبيض المتوسط بالساحل الشمالي واإلسكندريةشرق وغرب القاهرة 

 .لعين السخنة بالبحر األحمروا

تسعة وحده سكنيه داخل مشاريعها. تقوم حاليا بالم هيلز بتطوير  11,326، قامت الشركة بتسليم 2020بنهاية عام 

، ثالث مشروعات بغرب القاهرة، ثالث مشروعات بشرق القاهرة، وأربع مشروعات بالساحل الشمالي تمشروعا

مليار جنيه. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة سبع  16بإجمالي مبيعات تراكميه تتجاوز واإلسكندرية والعين السخنة، 

مشروعات جديدة، من بينهم ستة مشروعات بنظام مشاركة اإليرادات. يعتبر سهم شركه بالم هيلز للتعمير من أكثر 

للمزيد من  ، PHDC.CAزاألسهم المقيدة تداول وسيوله بالبورصة المصرية، ومقيد بالبورصة المصرية تحت الرم

 www.palmhillsdevelopments.com :المعلومات برجاء زياره موقع الشركة

 لالتصال بعالقات المستثمرين: 

 ممدوح عبد الوهاب

 رضوى أبو النجا

 (1504)داخلي:  0235351200ت/ 

Investor.relations@phdint.com 

 

 

 

 

 

 تطبيق عالقات المستثمرين

 الذكيلتحميل التطبيق على الهاتف 
 :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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