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  ۱٫۲  بقیمة  آجلة  قبض   أوراق  محفظة  توریق  لسندات  سادسال  اإلصدار  إتمام  في  تنجح  للتعمیر  ھیلز  بالم
 كابیتال  ثروة شركة  مع بالتعاون  جنیھ ملیار

 

 مجال  في   الرائدة  الشركات   إحدى  )،"الشركة"  أو  "ھیلز   بالم("  للتعمیر   ھیلز  بالم  شركة  تعلن  :۲۰۲۱  یونیو  ۸  -لقاھرة  ا
  ، القابضة  المالیة  كونتكت   تابعھ لشركة  شركة،  ")ثروة ("   كابیتال  ثروة  شركةبالتعاون مع    ، مصر  في  العقاري  التطویر

  ۳٥٥  بعدد   تتعلق  والتي  جنیھ،  ملیار  ۱٫۲  من  تقترب   بقیمة  آجلة  قبض   أوراق  محفظة  توریقالسادس و  اإلصدار  إتمام  عن
باإلصدار   الخاصة  السندات   طرح  تم  وقد   عدة مشروعات.  في  الشركة  لعمالء  تسلیمھا  تم  قد   والتي  للشركة  تابعة  سكنیة  وحدة
  بین   تصنیفاتھا  تراوحت   حیث   عالیة، ائتمانیة  بجودة تمیزت  والتي اإلكتتاب   شرائح   تصنیف  إعتماد   بعد   شرائح   أربع  على

AA+/AA/A/A-.  
 

  كال   كتتاب اإل  تغطیة  وضمان  بترویج  قام  كما  اإلصدار،  مدیر  بدور  المالیة  األوراق  في  اإلكتتاب   لترویج  ثروة  شركة  قامت 
  الدین   على  مكتب   قام  كما  المتحد،  األھلي   والبنك  الدولي  األفریقي  العربي  البنك  مصر،  بنك  كابیتال،  مصر  شركة  من

  بدور   مرة  ألول  السندات   في  للوساطة  كابیتال  مصر  شركة  قامت   كما  .لإلصدار  القانوني  المستشار  بدور (ALC) وشاحي
 سندات  في لالستثمار الطبیعیین األفراد  من المستثمرین دخول تسھیل بھدف"  الوسیط" الثانوي السوق في التداول وسیط

   . التوریق
 

  توریق   عملیھ   سساد   تمامإ اإلعالن عن    یسرني: "قائالً للتعمیر  بالم ھیلز    شركة  إدارة  مجلس  رئیس  منصور،  سی  عقب 
 خالل  التوریق   برنامج  بدأنا  أن  منذ   جنیھ  ملیار  ٥٫۱  قرابة  آجلة  قبض   أوراق  إجمالي  بتوریق  قمنا  لقد .  الشركة  تاریخ  في
  المشروعات  بكافة البناء و  د التشییأعمال  وتیرهتسریع  بشكل كبیر في   بدایتھ منذ  التوریق برنامج لقد ساعدنا  .۲۰۱٦ عام 

 ". تقریبًا روعات المش جمیع في مبكرال تسلیمال إلى أدى مما ،ھاالمخطط ل قبل الجدول الزمني
 
 

  بالم   مع  الناجحة  بشراكتنا  سعداء":  قائًال   القابضة  المالیة  كونتكت   لشركة  المالي  القطاع   رئیس  الصاوي،  أیمن  علق  وقد 
 المال  رأس   سوق  فى  الناجحة  اإلصدارات   من   العدید   عن  وأثمرت   السابقة  السنوات   مدار  على  امتدت   والتيللتعمیر    ھیلز

تسعیره على أكثر من عائد لیجذب   تم  الذى   نوعھ  من  األول  اإلصدار  یعد   حیث   ،اإلصدار  ھذا  بالذكر  ونخص   المصري
  اإلكتتاب   تغطیة  حجم  وصل  حیث   بالنجاح   اإلصدار  ھذا   كلل   وقد .  مصرفیة  غیرال  مالیةال  مؤسسات األفراد وال من  العدید 

 . "اإلًصدار قیمة ضعف إلى
 
 -  انتھي  -
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 نبذة عن بالم ھیلز:

بالم ھیلز للتعمیر، الشركة الرائدة في مجال التطویر العقاري في جمھوریھ مصر العربیة، ھي شركھ مساھمھ مصریة  
. تقوم الشركة بتطویر مشاریع عقاریھ بالمجتمعات العمرانیة الجدیدة، وتمتلك محفظة من أكثر ۱۹۹۷تأسست في عام  

ملیون متر مربع، وتتضمن    ٤۲٫٥على مساحة تبلغ  والتي تمتد  محافظ األراضي تنوعا في جمھوریھ مصر العربیة،  
ملیون متر مربع بالمملكة العربیة السعودیة. وتعمل الشركة على تطویر وحدات سكنیھ أولیھ في   ٥قطعھ ارض بمساحھ  
الي ، باإلضافة إلى وحدات موسمیھ مطلة على البحر األبیض المتوسط بالساحل الشمواإلسكندریةشرق وغرب القاھرة  

 .والعین السخنة بالبحر األحمر

عام   بتسلیم  ۲۰۲۰بنھایة  الشركة  قامت  بتطویر    ۱۱٬۳۲٦،  ھیلز  بالم  تقوم حالیا  داخل مشاریعھا.  تسعة وحده سكنیھ 
الشمالي ت مشروعا بالساحل  مشروعات  وأربع  القاھرة،  بشرق  مشروعات  ثالث  القاھرة،  بغرب  مشروعات  ثالث   ،

ب ملیار جنیھ. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة سبع    ۱٦إجمالي مبیعات تراكمیھ تتجاوز  واإلسكندریة والعین السخنة، 
أكثر  للتعمیر من  بالم ھیلز  یعتبر سھم شركھ  بنظام مشاركة اإلیرادات.  بینھم ستة مشروعات  مشروعات جدیدة، من 

للمزید من    ، PHDC.CAاألسھم المقیدة تداول وسیولھ بالبورصة المصریة، ومقید بالبورصة المصریة تحت الرمز
 www.palmhillsdevelopments.com :المعلومات برجاء زیاره موقع الشركة

 لالتصال بعالقات المستثمرین: 

 ممدوح عبد الوھاب 

 رضوى أبو النجا 

 ) ۱٥۰٤(داخلي:  ۰۲۳٥۳٥۱۲۰۰ت/ 

Investor.relations@phdint.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تطبیق عالقات المستثمرین
 الذكيلتحمیل التطبیق على الھاتف 

 
IOS: 
https://itunes.apple.com/app/id107
57088300   
Android: 
https://play.google.com/store/apps
/details?id=com.euroland.mobiletools
.eg_phdc    

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.palmhillsdevelopments.com%2F&data=04%7C01%7CRadwa.AbuElNaga%40phdint.com%7Cb7b32526eb144e5dbd1108d8c6be7a09%7C99f8b32cf61b4f4db17a54fe7e07d3c5%7C0%7C0%7C637477868672172588%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=u%2F%2BzKtDIJxJZzd%2FdnhV5lJ5oge%2FzYdfGh8Ii4OBtF78%3D&reserved=0
mailto:Investor.relations@phdint.com
https://itunes.apple.com/app/id10757088300
https://itunes.apple.com/app/id10757088300
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euroland.mobiletools.eg_phdc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euroland.mobiletools.eg_phdc
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.euroland.mobiletools.eg_phdc
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 : للتوریق ثروة عن نبذة

  م ی د تق  فى  دةئرا   وھي (CNFN.CA) القابضة   المالیة  كونتكت   لمجموعة  التابعة  الشركات   إحدى  ھي  م. م.ش  للتوریق  روةث

  في   ودةج  بأعلى   ماتھاد خ  می د تق  نلضما  رامبتك  منھجا  لكابیتا  روةث   تتبنى.  مصر  في  والتأمینیة  یلیةولتم ا  ت ماد لخوا  وللحلا

  الحلول   المجموعة  تقدم  ،"كابیتال  ثروة"  التجاریة   العالمة  طریق  فعن.  السوق  من  عریض   قطاع  الي   وصوال   التمویل  مجاالت 

 اإلكتتابات   وتغطیة   ترویج  خدمات   تقدم  كما.  المالیة  األدوات   بمختلف  المصري  المال  سوق  خالل  من  للمؤسسات   التمویلیة

  كونتكت   شركة.  ت لمجاالا  فمختل  فى  رمص   فى  یقورلتا  دات لسن  درمص  ركبوأ  أول  نھاو ك  المصري  بالسوق   الدین  ألدوات 

 .  المالیة للرقابة العامة للھیئة وخاضعة مرخصة التابعة وشركاتھا.  م.م.ش القابضة المالیة

 

 لالتصال بعالقات المستثمرین:

 سارة حسني 

 المستثمرین  عالقات  مدیر

ir@sarwa.capital   

 7775 2575 02 ت/

 

mailto:ir@sarwa.capital
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