
 
 

 

 

Press Release: TOTAL Egypt Service Station  

4 November 2019 

Madinet Nasr for Housing & Development announces Service Station 

Land Rental to TOTAL Egypt 

 

Madinet Nasr Housing & Development (EGX: MNHD.CA, “MNHD”), a leading urban developer in Egypt, 

announced today that the board of directors meeting held on the 3rd of November has accepted an offer from 

TOTAL Egypt to rent a land plot in SARAI on El Amal Road (main access from Suez Road to the New 

Administrative Capital) for a period of 25 years.  

 

The 3,000 sqm plot will be part of a 7,000 sqm development where TOTAL Egypt will build and operate a 

flagship service station with its anchor convenient store concept “Bonjour” among other services, and MNHD 

will manage the adjacent commercial space.  

 

“This is MNHD’s first venture into a recurring income asset in SARAI,” said Ahmed El Hitamy, CEO of 

MNHD, “and we are excited to team up with an industry leader such as TOTAL Egypt.”   

 

The deal is pending contract signing among other legal steps. 

 

 

 

—Ends— 
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About Total Egypt: 

Total Egypt is a subsidiary of the international Oil Company Total SA established in 1998 with a mission to provide customers 

with quality products and services. The company is active across the entire oil product distribution sector, with general sales, 

lubricants, and Marine and Aviation activities as well as a Retail network.  The company runs a retail network of 240 stations 

throughout the country retailing high-quality fuels and lubricants, as well as services and various products at its Bonjour shops, 

and has established a state-of-the-art lubricant blending plant in Borg El Arab.  At Total Egypt, the safety of people and 

operations, environmental protection, customer satisfaction and listening to stakeholders are core concerns. Industrial hygiene, 

employee health and product quality are uncompromising priorities. 

  

About Total: 

Total is a major energy player, which produces and markets fuels, natural gas and low-carbon electricity. Our 100,000 

employees are committed to better energy that is safer, more affordable, cleaner and accessible to as many people as 

possible. Active in more than 130 countries, our ambition is to become the responsible energy major. 

 

About MNHD 

Madinet Nasr Housing & Development (MNHD) is a leading Egyptian urban developer. Since inception, the company has 

initiated and completed a number of key developments, including the majority of the Nasr City district in the Greater Cairo 

Area, which covers an area of more than 40 million square meters and is home to 3 million people. MNHD’s land bank includes 

3.5mn sqm in a prime location inside Cairo across from Cairo International Airport and 5.5mn sqm in a strategic location on 

the Suez Road. You can learn more about us on our website at mnhd.com. 
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 بيان صحفي

ئنة بوجتل (، يهي شررة م ماMNHD.CAأعلنت اليوم شررة م ينةنم ر ررة لن ررلتع يال)كوية ل ور الاومصررم الو ررةةم ل

علي قاول الكةض  2019روفواة  3أع يجلس إرامة الشررررررة م قن يافج في ا )وتعي ب)تمة  ، ةال)طوةة الكقتمي في ي رررررر

الوقنم ين شرررة م تاواتل ي رررةت ر ررر) جتم قطكم أمض بونةنم ت رررةايت علي لةةج ااير لالوننر الةئي ررري ين لةةج 

 ( عتيت. 25ال وةس إلي الكتصوم اإلرامةم الجنةنة(، يذلك لونة ل

حيث  ي)ة يةبع اقوم الشرة م ب)طوةةهت، 7000ي)ة يةبع  ر)لوع  ءاا ين ي رتحم  3000ح)هت يقطكم اامض الاتلغ ي رت

شغير يحطم ننيم ي)ويءة ي)ضونم ننيتت  بإقتيمم تاواتل ي ةت وق ) شهيةة يغيةهت Bonjourيحالت ت ل لم يا ت ال

بت )غالل يإرامة الو تحم الوجتيمة لوحطم الخنيم في أرشطم  ين الخنيتت، بينوت اقوم شة م ينةنم ر ة لن لتع يال)كوية

    اجتمةم. 

هذه الخطوة هي اإلرطالقم  الكضو الون)نب لشة م ينةنم ر ة لن لتع يال)كوية، أعيفي هذا ال يتق أيضح أحون الهي)وي 

يأضرررتل الكضرررو . اايلي لشرررة م ينةنم ر رررة في إقتيم يشرررةيعتت عقتمةم اولن رنال ي ررر)وةا للشرررة م بونةنم ت رررةايت

يثر  في ي ررةالخنيتت الا)ةيليم الون)نب لشررة م ينةنم ر ررة تأرنت ر)طلع بحوتذ لهذه الشررةا م يع شررة م مائنة في قطت  

 تشة م اواتل ي ةت.

 هذا ير اءال ال فقم يحال راوتم إ ةااات ال)كتقن يغيةهت ين الخطوات القتروريم اانةي. 

 —رهتةم الايتع—
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 عن شركة "توتال مصر" 

بهنل اقنةم  1998شررة م تاواتل ي ررةت هي شررة م اتبكم لشررة م تاواتلت الكتلويم الةائنة في صررنتعم الا)ةيل، يقن أرشرر ت في عتم 

الون)جتت يالخنيتت ذات الجورة الكتليم للكوالا. يهي شررررة م رشررررطم في قطت  اوتةع الون)جتت الا)ةيليم الو)نوعم، ي)ضررررونم اوتةع 

 شررالم ينإرامة ةوت يالشررحويتت، يالون)جتت الختصررم بقطتعي الوالحم الاحةةم يالطيةاع، فضررال عن يقور ال رريتمات يالوكنات يالء

 يحالت بيع يننيتت ال)جءئم.  

يحطم ننيم ين)شةة بأرحتا الجوهومةم، اقوم ب)وتةع الون)جتت عتليم الجورة ين الوقور يالءةوت،  240يانةة الشة م شالم اجءئم ين 

،  وت أقتيت الشة م ي نكت ي)طوما للءةوت بونةنم Bonjourجتت ار )هال يم ال)ي اقنيهت  ل لم يحالت فضال عن الخنيتت يالون)

 بةج الكةب.

ياؤين شة م تاواتل ي ةت بأع أيتع ااشختص يالكوليتت، حوتةم الاي م، مضتا الكوالا، يار )وت  لجويع االةال ذيي الو تلح 

 أع ااين ال نتعي، يصحم الكتيلين، ي ورة الون)جتت اوثر أيلوةتت يطلقم للشة م.  هي  ويكت أه)وتيتت مئي يم للشة م.  وت 

 عن شركة توتال العالمية

اكن شررررة م تاواتلت رعات مئي رررريت في صررررنتعم الطتقم في الكتلم، ياقوم بإر)تج يا رررروةج الوقور، الغتت الطايكي، ياللهةبتا ينخفضررررم 

ينخفضررررررم ال)للفم، أر  ، عتير في تاواتلت ة)كهنيع ب)قنةم لتقم أفضررررررر أ ثة أيترت،  100,000أ ثة ين  إعارراكتثتت اللةبوريم. 

ريلم، ياطوح الشررررة م أع الوع الالعر الةئي رررري  130يي)تحم ا اة عنر يولن ين النتذ حول الكتلم. ياكور الشررررة م في أ ثة ين 

 الذي ةقنم الطتقم  بو  وليم. 

 

 سكان والتعميرعن شركة مدينة نصر لإل

قتيت ي .في يجترت ال)شرريين يالانتا يال)طوةة الكقتمي في ي ررةالةائنة الشررة تت ين أبةت  شررة م ينةنم ر ررة لن ررلتع يال)كوية اكن

يليوع ي)ة يةبع  40على ي رررتحم ا)جتيت الوو)نة ينةنم ر رررة أحيتا الشرررة م ب)طوةة يشرررةيعتت  اةن ينذ رشرررأاهت ا)ضرررون يك م 

يليوع  3.5)ضررون ي ررتحم افي القتهةة  مأماضرري  ذاببوحف م يليوع يوالن. ياح ى الشررة م  3بي)تً ا ثة ين اكن بتلقتهةة اللاةن ي

يليوع ي)ة يةبع على لةةج القتهةة ال وةس. لوءةن ين الوكلويتت  5.5ي)ة يةبع بووقع ي)ويء على يقةبم ين يطتم القتهةة النيلي ي

  www.mnhd.comةة ى تةتمة يوقكنت اإللل)ةيري: 

 

 أحمد الهيتمي

 الكضو الون)نب

 شة م ينةنم ر ة لن لتع يال)كوية

 شتم  ةو   عاتذ 4

 ينةنم ر ة، القتهةة

 +2( 02ل 2400 6207اليفوع: 

aelhitamy@mnhd.com 

 

 صالح قطامش

 مئيس عالقتت الو )ثوةةن

 شة م ينةنم ر ة لن لتع يال)كوية

 شتم  ةو   عاتذ 4

 ينةنم ر ة، القتهةة

 +2( 02ل 2400 6207اليفوع: 

skatamish@mnhd.com 
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