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«مدينة نصر لإلسكان والتعمير» تعلن نتائج أول تسعة أشهر من عام  8102وتنجح في
تحقيق معدالت نمو قوية باإليرادات مع الحفاظ على هوامش أرباح جذابة
ت%126تشلىت511ت

الشركة تسترمل إتشاشر ت6592توحدةتمنذتبداي تالع م،توسكصردتا تدد تال حدا تالم تس تستيم ا تب عد تنن
وحدةتخال تاو تستع تاشنكتمنتنن ت6102
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أدينتتالم متشكة تمدين تاصكتلإلنل نتوالمع مكت(ة تالب رص تال صكي ت(،)MNHD.CAتوه تشكة ترائدةتب ج تالمط يكت
العق ر تف تمصرررك،تدنتالنم ئلتال لم تال ج ع تليةمكةتال لم تال نمام تف ت.1تنررربم بكت،6102تحمثتبيغتتاإليكا ا تال ج ع ت6ت
ميم رتجنمهتسقكيبً تخال تأو تسترررررع تأشررررراكتمنتد مت،6102توه تا تنرررررن تب عد ت%6102تمق بإت00.تميم رتجنمهتخال تاةست
الةمكةتمنتالع متالتر ب 0توااعلستال ك و تاإليج ب تلن تاإليكا ا تودد تال حدا تالم تس تستيم ا تف تارسة عتص ف تالكبحتبنتب ت
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نررررن ي تادره ت%00.تشلىت22500تميم نتجنمهتخال تأو تستررررع تأشرررراكتمنتالع متالج ر تمق بإت29200تميم نتجنمهتخال تاةست
الةمكةتمنتد مت،610.تمصح بً تب ص ته مشتص ف تالكبحتشلىت%2606تخال تاةستالةمكة 0ت
وسعلستسيكتالنم ئلتال ك و تاإليج ب تلن تالمع ادا توالحج زا تب عد تنرن ت%9تشلىت.02تميم رتجنمهتخال تأو تسترع تأشاكت
منتد مت6102تمق بإت.0.تميم رتجنمهتخال تاةستالةمكةتمنتالع متالتررررر ب ،تبةضرررررإتال كاحإتالجديدةتالم تس تش الاا ت اخإت«س جت
نررررمم »تو«نرررركا »ت منذتبداي تالع متالج ر ،توالم تأث ك تدنتارسة عتدد تال حدا تال مع ادتديما ت(ب نررررم ن تايراإرررر )تشلىت
0922توحدةتأو تستع تأشاكتمنتد مت6102تمق بإت0252توحدةتخال تاةستالةمكةتمنتالع متالت ب  0ت
وديىتصرعمدتالنم ئلتال ترمقي ،تبيغتتاإليكا ا ت00..تميم رتجنمهتخال تأو تسترع تأشاكتمنتد مت،6102توه تا تنن تب عد ت
%020.تمق بإت009تميم رتجنمهتخال تاةستالةمكةتمنتالع متالت ب 0توادتأث كتذلكتدنتارسة عتص ف تربحتب عد تنن ت%2تلمبيغت
2020.تميم نتجنمهتخال تأو تسترررع تأشررراكتمنتد مت،6102تصرررع ًاتمنت.92تميم نتجنمهتخال تاةستالةمكةتمنتالع متالتررر ب ،ت
وص حبتذلكتوص ته مشتص ف تالكبحتشلىت 0%2.0.ت
وادترصرد تالشكة تا تالمع ادا توالحج زا تب شكوعت«تاج سيتي»تشلىتح ال ت6تميم رتجنمهتخال تأو تستع تأشاكتمنتد مت
6102تبةضررإتاج اتالشرركة تف تالمع ادتديىتبم ت525توحدةتمق بإت206تخال تاةستالةمكةتمنتالع متالتر ب 0تويعدتمشرركوعت«تاج
سييييتي»تالذ تسبيغتام مهتاإلج لم تح ال ت21تميم رتجنمه،تمجم تنرررلن تممل مإتف تونرررهتالق هكةتويضررر تمتررر ح تخضررركا ت
وانرع 0تمنتال قكرتأنتيض تال شكوعتدندتاةم لهتب ا ته ئي توممن د تمنتال ج ع تالتلنم تومكاة تودم ا تالكد ي تالصحم ت
ض تمكاة تالمت ق0
ومدرن ت ولم تومت ح تسج ري تسض تالعديدتمنتال ط د توال ع رضتوأي ً
ومنتج ابتآخك،تيق تمشرررركوعت«سييييراي»تف تالق هكةتالجديدةتوديىتمقكب تمنتمشرررركوعتالع صرررر تاإل اري تالجديدة0توادتا متت
الشرررركة تخال تالكب تال لثتمنتالع متالج ر تب القتمشررررركوعتCavana Lakesتالذ تيضررررر تمج د تممن د تمنتال حدا ت
الترلنم تال ترمقي ،توذلكتبعدتاج حا تف تش القتمشركودمنتآخكينتخال تالكب تالتر ب ،تحمثتأث ك تسيكتال تمجدا تدنتستجمإت
سع ادا توحج زا تبقم ت002تميم رتجنمهتبنا ي تالمتررررع تأشرررراكتايولىتمنتد مت06102توسعم متالشرررركة تسع ي تاانررررمة ةتمنت
ايراإر تال ي ة تلا توال م ح تليمط يكت اخإتمشركوعت«نركا »تدبكتش القتمكاحإتجديدةتوالدخ تف تشركاة تانررمكاسمجم ت
جذاب تم تالشكة تايخكى0
وادتاجحتتالش ركة تف تانررمل تشاش ر ت6592توحدةتب خميفتمشرركود سا تخال تأو تستررع تأشرراكتمنتالع متالج ر ،تحمثتاحمإت
مشرركوعتحدائق النصييرتصررردارةتال حدا تالم تس تسترريم ا تب اا تت61..توحدة،توييمهتمشرركوعتس جتنررريط نتث ت 0Primeraتوادت
ارسة تدد تال حدا تالم تس تسترريم ا تب عد تنررن ت%062تلمبيغت900توحدةتخال تأو تستررع تأشرراكتمنتد مت،6102تمنا ت29.ت
وحدةتس تستررريم ا تخال تالكب تال لثتمنةك ًاتب ي ةتنرررن ي ت،%0.5توه تم زد تبمنت602توحدةتب شررركوعتتاج سيييل ا تو62.ت
وحدةتب شكوعت 0Primeraت
وف تهذاتالترررم قتأوإرررحتأح دتالامم تالعضررر تال نمددتلشررركة تمدين تاصررركتلإلنرررل نتوالمع مك،تأنتالن تال يح ظتب إليكا ا ت
،تمشرمكاتشلىتأنتالن تال يح ظتبعد تال حدا تالم تس تستيم ا تخال تالع متالج ر ت
يعلستال ك و تاإليج ب تل ج د تمنتالع امإ
ً
مصررررح بً تبمكةم تالشرررركة تديىتسترررركي توسمكةتسنةمذتايد تاإلاشرررر ئم تيؤةداتديىتمدىتالم امتالشرررركة تبخدم تد الئا توسيبم ت
احممر جر سا تال خميةر 0تولةرتتالامم تشلىتأنتالشرررررركةر تاجحرتتف تسحقم تهرذشتالنم ئلتال شرررررركف تب لم از تم تالحة ظتديىتهملإت
المل لمفتوةذلكتمعدا تاللة ةتالمشررررغميم تالم تحكصررررتتديىتسعذم ا تمنذتبداي تالع م،تم تأث كتبدورشتدنتا تصرررر ف تالكبحت
ب عد تنن ت%2تم توص ته مشتص ف تالكبحتشلىت 0%2.0.ت
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وأإرررررر تتالامم ،تأنتالشرررررركة تسعم متس ظمفتالطيبتال من م تديىتمخميفتال شرررررركود تالعق ري تسكةم ً اتديىتخدم تالطبق ت
ال م نط ت ائ تالن تدبكتسعذم تانمة سا تمنتايص توايراإ تال ي ة تلا ،تنع ًم تلمن ي تمص رتاإليكا ا توسعذم تص ف ت
ايرب اتبأةبكتادرتم لن0
جديكتب لذةكتأنتشكة تمدين تاصكتلإلنل نتوالمع مكتسق متبمط يكتخ ت تمشكود ترئمتم تب نطق تالق هكةتاللبكى،تحمثتسض ت
هذشتال شكود تأة كتمنت09111توحدةتنلنم تممن د تبمنتمخميفتمكاحإتاإلاش توالمص م  .ت
ي لنتاا العتديىتالق ائ تال لم تال ترررمقي توال ج ع تلشررركة تمدين تاصررركتلإلنرررل نتوالمع مكتدنتالةمكةتال لم تال نمام تف ت.1ت
نبم بكت6102تدبكتزي رةتال ا تاإلللمكوا :ت www.mnhd.comت
—اا ي تالبم ن— ت
عن شركة مدينة نصر لإلسكا والتعمير
سعدتشكة تمدين تاصكتلإلنل نتوالمع مك منتأبكزتالشكة تالكائدةتف تمج ا تالمشممدتوالبن توالمط يكتالعق ر تف تمصك.توا متتالشكة ت
بمط يكتمشرركود تةبكىتمنذتاشررأسا تسمض ر نتمعذ تأحم تمدين تاصرركتال مدةتديىتمترر ح تسمج وزت21تميم نتممكتمكب تب لق هكةتاللبكىت
وسعدتبمم ًتية كتمنت.تميم نتم ا ن0توسحذىتالشكة تب حةذ تأراإ تجذاب تف تالق هكةتيمض نتمت ح ت.09تميم نتممكتمكب تب ا تمم م ت
ديىتمقكبر تمنتمطر رتالقر هكةتالرردول تو909ت ميم نتممكتمكب تديىت كي تالق ر هكةتالترررررر يس0تل يرردتمنتال عي م ر تيكجىتزير رةتم اعن ر ت
اإلللمكوا :تwww.mnhd.comت ت
ت
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