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وت صرررد  2017علن نت ئج ال بع األول من ع م ت «والتعمي  لإلسررر    نصررر  مدينة»

  %263سنوي نمو اإلي ادات بمعدل 

خاللدج  هدديل اعد751.7ا بلغدد%263ب  نلد رر ا درا ج  مددتةصررندر ادررةةرتر «دشررة مدينة مدر ررةدان ررلتعديرا    ة»

د% 54.2يصالدهتيشدصتفيدراةبحدإاىديديل اعدج  هد407.2دبق  مدأربتحصتفيديعدتحق قدد2017دراةبعدرأليلديندعتم

 
 2017 ال بع األول|  المجمعةالمؤش ات ال ئيسية | القوائم الم لية 

 اإلي ادات
 

 يل اعدج  هد751.7

 مجمل ال بح
 

 يل اعدج  هد596.9

 اإلجم ليه مش ال بح 
 
79.4 % 

رب ح التشغيلية قبل خصم الض ائب األ
 والفوائد

 يل اعدج  هد509.7

 ص في ال بح
د

 يل اعدج  هد407.2

 ه مش ص في ال بح
 
54.2 % 

 
 

 2017ال بع األول |  المستقلةالمؤش ات ال ئيسية | القوائم الم لية 

 اإلي ادات
 

 ج  هديل اعد690.4

 مجمل ال بح
 

 ج  هيل اعدد590

 ه مش ال بح اإلجم لي
 
85.5% 

رب ح التشغيلية قبل خصم الض ائب األ
 الفوائدو
 يل اعدج  هد512.8

 ص في ال بح
د

 يل اعدج  هد406.2

  مش ص في ال بحه
 
58.8% 

 

يهيدشررة مدررةنبدب جتلدرا ياةةد(دMNHD.CAد اتدرابارصررمدرا  ررةةم)دأعل تدرا امدشررة مدينة مدر ررةدان ررلتعديرا    ة

د751.7،دح ثدبلغتدررةةرتر د2017ديترسد31را   ه مدفيدرا تا مدعندرا  تةجدرا تا مدرا ج  مدالف ةبد،دي ررررررةرا قتر دفيد

،ديهاد2017يندعتمددرأليليل اعدج  هدخاللدراةبعدد407.2بلغدصرررتفيدراةبحدي.د%263ب  نلدج  ه،ديهادر اد ررر ا ديل اعد

درقيمديئاةم.د26،دف  تدة ندررتفتًعتدبارقعد% 54.2،دي حابًتدباصالدهتيشدصتفيدراةبحدإاىد%494ر اد  ا دب  نلد

د
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راةبعدرأليلدج  هدخاللديل اعدد690.4تضتعفتدإةةرتر دراشة مدبارقعدخ سديةر دا بلغددرا س قلم،يعلىدص  ندرا  تةجدرا تا مد

الددرا س قلميتجنردررشتربدإاىدأعدراقارةمدرا تا مدد.%510،ديهادر ادب  نلديل اعدج  هد406.2،دب   تدبلغدصتفيدراةبحديندعتم

در تةجدشة  يدرا قتيال درا  لا  تعداشة مدينة مدر ةدان لتعديرا    ة.دت ض ن

قنر دراشررررررة مدا بلغدر ادد2017راةبعدرأليلديندعتمدت لسدر تةجدي تمديل تردج  هدد1.79يل تردج  ه،دي هتدد1.84إج تايدت ت

د146خاللدراةبعدرأليل،دعلً تدبأعدراشرررة مدقتيتدبارفت دديحنبدبتا شرررةي د780،دح ثدتمدب عد« رررةر »تسرررج لهتدينديشرررةي د

د.%20يل اعدج  هدعلىدأع تلدرررشتءر دب شةيعتتهتدي تدأث ةدعندر ادعنتدرااحنر درا يدتمدتسل  هتدب  نلد  ا د

دإةجتبيديتيةتأح ندراه   يدرا ضادرا   نبداشة مدينة مدر ةدان لتعديرا    ة،دأعدت اةمدراج  هد تعداهدقتلديفيدهذردراس ت د

علىدخلف مدد2017ررةةرتر ديرألربتحدب اربديلحاظمدخاللدراةبعدرأليلديندعتمدر ادأع تلدراشة م،ديهاديتدة  لسدفيدعلىد

ضررحدأي.ديأيرخةدرا تمدرا تضرريدرا تتجدعندع ل مدرا  اةمدختطةدرا ضررخمر رر ا تردنيندفيديارجهمديدبتع بترهدرايلبدرا قتر ر اد

يعلىدرأ ررهتدرا ة  بمدراسررلتر مدرافةةنبدطاةلمدرألجل،ديقايت درا  ادب ج اعمديندةحظىدراه   يدأعدراسررا درا قتر درا  ررة د

بمدررقل   مديبتا تايدة نديجهمدجذربتأل ررار درا جتيربدعلىدراسررتحمدرا  تفسرر مديقتررًمدد رر تررأل،دفضررالًدعندح ثدراغلبمدالشرربتب

 .ال  الءدراجنتديندرا  ةة ندرا غ ةب ندإاىدجتربدرا ق   ندفيدي ة

دت  شررةيعأحندرا،ديهاد«ت ج سرريتي»إاىدإطال ديةرحلدجنةنبدب شررةي د 2017ت يلعدراشررة مدخاللدرا  ررثدرااتريديندعتمدي

يل تردج  هدتقةةًبت.ديقندد60يتبلغدق   هدررج تا مددي ةديةبعيل اعدد3.5ةقعدعلىديسررررررتحمديي  نتبدرألغةرضددمدرالبةىرا قترة

راةق مدراخضةرءدترخلدرا  تطقدراسل  مديررتررةمد   ًتدا    مدد«تتجد   ي»را خيطدرا تمدا شةي دقتيتدراشة مديؤخًةردب  نةلد

 جترسدتحةبديتياةةدع تصةهدبشللديتحق قديفهامدرا شةي دعبةدراج عدب نديزرةتدراح تبدفيدرا نة مدي طدرايب  مدراسيبتا تايد

بتقمدهتةلمديي  اعمديندرا ج  ت دراسل  مديرا لتتبدررتررةمدي ذاكديةر زديع تتر دراةعتةمد،دعلىدأعدةضمدرا شةي ديي لتيل

ينديشرررةي دتتجدرا ةحلمدرألياىدأعديتجنردررشرررتربدإاىدد.را رررح مديراف تت ديرا يتعمدييةر زدرا سرررا ديرا سرررتحت درا جترةم

د2.1حققدرا شرررةي دإةةرتر دبق  مديد2015خاللدراةبعدرااتاثديندعتمدبتالتيلد،ديرا يدتح لدر رررمدتتجد رررليتع،دتمدب  هتد ررر  ي

تحتدد2015.د  تدقتيتدراشررة مدباطال درا ةحلمدرااتر مديندرا شررةي دخاللدتةسرر بةد2012عتمددي ذدإطالقهتدخاللديل تردج  ه

د.يل تردج  هد2.4يعدتحق قدإةةرتر دبق  مدد2016هتدبتالتيلدبحلالدرهتةمدعتمد  تمدأةًضتدبي (T-Zone) ر م

يل اعدي ةديةبعدفيدراقتهةبدراجنةنبديعلىديقةبمدينديشرررررةي دد5.5علىديسرررررتحمدد«سررررر اي»ةقعديشرررررةي دييندجهمدأخةى،د

شة مدفيدتسج لد ف حدبتبدي ذدج  هدخاللديل تردد2.81دبق  مق ت  مدحجازر دأررضيدرا تص مدررتررةمدراجنةنب.ديقندرجحتدرا

د.د2016راحجزدفيدراف بةد

جنةةدبتاذ ةدأعدشة مدينة مدر ةدان لتعديرا    ةدتقامدب ياةةدخ سمديشةيعت درة س مدب  يقمدراقتهةبدرالبةى،دح ثدتضمد

د.نالفديحنبد ل  مدي  اعمدب نديخ لثديةرحلدرررشتءديرا    مد8هذهدرا شةيعت دأ اةديند

د31يدرا تا مدرا   ه مدفف ةبدرالىدراقارةمدرا تا مدرا سررر قلمديرا ج  مداشرررة مدينة مدر رررةدان رررلتعديرا    ةدعندة لندرالطال دع

دwww.mnhd.comعبةدزةتربدرا اقعدررال ةيري:دد2017يترسد

 —نهاية البيان—
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 عن ش كة مدينة نص  لإلس    والتعمي 

قتيتدراشة مديد.فيديجتال درا ش  نديراب تءديرا ياةةدرا قتر دفيدي ةراةرةنبدراشة ت ديندأبةزد شة مدينة مدر ةدان لتعديرا    ةدت ن

يل اعدي ةديةبعدبتاقتهةبدرالبةىدد40علىديسررتحمدت جتيزدرا   نبدينة مدر ررةدأح تءدب ياةةديشررةيعت د بةىدي ذدرشررأتهتدت ضرر ندي ظمد

يل اعدي ةديةبعدب اقعدد3.5فيدراقتهةبدة ضرررر نديسررررتحمددمأررضرررريدجذربب حفظمديل اعديارطن.ديتحظىدراشررررة مدد3ب  تًدأل اةديندت ندي

ةةجىدزةتربدياق  تددرا  لايت يل اعدي ةديةبعدعلىدطةةقدراقتهةبدراسررراةس.دا زةنديندد5.5ي   زدعلىديقةبمديندييتردراقتهةبدرانيايدي

ددwww.mnhd.comررال ةيري:د

د

 أحمد الهيتمي
 العضو المنتدب

 شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
 شارع يوسف عباس 4

دينة مدر ة،دراقتهةب

 +2( 02) 2400 6207تليفون: 
aelhitamy@mnhd.com 

 
 صالح قطامش

 رئيس عالقات المستثمرين
 شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير

 شارع يوسف عباس 4
 مدينة نصر، القاهرة

 +2( 02) 2400 6207تليفون: 
skatamish@mnhd.com 

د

د
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