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«يديُة َصر نإلسكاٌ وانتعًير» تعهٍ َتائج انُصف
ًَوا قويا باإليرادات يع تضاا صافي األرباح

األول يفٍ افاو  7102وترصفد

«شزكت هدٌٗت ًصز لإلسكاى ّالخؼو٘ز» حزصد ًوْ اإلٗرزاااث الوجوؼرت بوؼرد سرٌْٕ  %13133لخبلر  1316هل٘رار جٌ٘رَ خرل
الٌصف األّ هي ػام  2017هغ ًوْ صافٖ األربا بٌسبت سٌْٗت لدرُا  %24631ل٘بل  50936هلْ٘ى جٌَ٘

انًؤشرات انرئيسية | انقوائى انًانية انًجًعة | انُص

األول 1027

اإليرادات

يجًم انربخ

هايش انربخ اإلجًاني

 1316هل٘ار جٌَ٘

 79236هلْ٘ى جٌَ٘

% 6832

األرباح انتشغيهية قبم خصى انضرائب
وانفوائد

صافي انربخ

هايش صافي انربخ

 50936هلْ٘ى جٌَ٘

% 4339

 63733هلْ٘ى جٌَ٘

انًؤشرات انرئيسية | انقوائى انًانية انًستقهة | انُص

األول 1027

اإليرادات

يجًم انربخ

هايش انربخ اإلجًاني

 1304هل٘ار جٌَ٘

 78634هلْ٘ى جٌَ٘

%7533

األرباح انتشغيهية قبم خصى انضرائب
وانفوائد

صافي انربخ

هايش صافي انربخ

 51237هلْ٘ى جٌَ٘

%4931

 63933هلْ٘ى جٌَ٘

أعلنت الٌوم شركة مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر (كود البورصة المصرٌة  )MNHD.CAوهً شركة رائدة بمجال التطوٌر العقاري فً
مصر ،عن النتائج المالٌة المجمعة للفترة المالٌة المنتهٌة فً ٌ 30ونٌو  ،2017حٌث بلغت اإلٌرادات المجمعة  1116ملٌار جنٌه خالل
النصف األول من عام  ،2017بزٌادة سنوٌة قدرها  ،%24611فً حٌن بلغ صافً الربح  50916ملٌون جنٌه مصحوبًا بارتفاع هامش
صافً الربح بواقع  15نقطة مئوٌة لٌبلغ  %4319خالل نفس الفترة .وخالل الربع الثانً منفر ًدا بلغت اإلٌرادات  41013ملٌون جنٌه،
وهو نمو سنوي بمعدل  %39على الرغم من عدم إطالق أٌة مشروعات جدٌدة خالل الفترة.
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وعلى صعٌد النتائج المالٌة المستقلة بلغت اإلٌرادات  1104ملٌار جنٌه خالل النصف األول من عام  ،2017وهً زٌادة سنوٌة قدرها
 ،%19113بٌنما ارتفع صافً الربح بمعدل سنوي  %26019لٌبلغ  51217ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة .وخالل الربع الثانً منفر ًدا
بلغت اإلٌرادات  35414ملٌون جنٌه ،وهو نمو سنوي بمعدل  ،%6115فً حٌن بلغ صافً الربح  10615ملٌون جنٌه خالل نفس الفترة
من العام .وتجدر اإلشارة إلى أن القوائم المالٌة المستقلة ال تتضمن نتائج شركتً المقاوالت المملوكتان لشركة مدٌنة نصر لإلسكان
والتعمٌر.
وقد رصدت الشركة نمو إجمالً تعاقداتها خالل النصف األول من عام  2017بمعدل خمسة أضعاف لٌبلغ  214ملٌار جنٌه .كما ارتفع
إجمالً التعاقدات خالل الربع الثانً منفر ًدا إلى  57618ملٌون جنٌه ،مقابل  28616ملٌون جنٌه خالل الربع الثانً من عام .2016
وتجدر اإلشارة إلى تسجٌل تعاقدات بقٌمة  210ملٌون جنٌه خالل شهر ٌولٌو  ،2017لٌبلغ بذلك إجمالً تعاقدات الشركة منذ بداٌة العام
 2161ملٌار جنٌه .وقد قامت الشركة بتسلٌم  146وحدة خالل النصف األول من عام  ،2017منها  120وحدة تم تسلٌمها خالل الربع
الثانً ،وهو ما ٌعد ً
نموا سنوًٌا بمعدل  %4416مقار ًنة بالربع الثانً من العام الماضً.
وفً هذا السٌاق أوضح أحمد الهٌتمً العضو المنتدب لشركة مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر ،أن الشركة تسلك المساار السالٌم تجااح تحقٌاق
أهدافها التعاقدٌة خالل عام  ،2017مشٌرً ا إلى نجاح الشركة فً تسجٌل تعاقدات بقٌمة  215ملٌار جنٌه تقرٌبًا خالل النصف األول منفر ًدا.
وأعرب الهٌتمً عن تطلعاته لمواصلة األداء المتمٌز خالل النصف الثانً من العام ،فً ضوء االستعدادات الجارٌة إلطالق مجموعة مان
المشروعات الجدٌدة واالستفادة من مردودها اإلٌجابً على تنمٌة التعاقدات ،باإلضاافة إلاى توفٌاف موجاة التعاافً بمعادالت الطلاب علاى
الحدات العقارٌة عالٌة الجودة بمختلف مشروعات الشركة .وتابع الهٌتمً أن الشركة ستواصل البناء على سجل إنجازاتهاا المشارف وقاوة
عالمتها التجارٌة عبر احترام جمٌع التزاماتها التعاقدٌة ماع العماالء مان المقٌماٌن أو المساتثمرٌن علاى حاد ساواء ماع حلب٘رت حْلؼراحِن هري

ح٘ث الخصو٘واث ّالجْاة الخٖ ٌٗفزا بِا الوشزّع ّالت هْاػ٘د الخسل٘ن3
ّحخطلغ الشزكت خل الٌصف الثاًٖ هي ػام  2017إلٔ إطلق هزاحل جدٗردة بوشرزّع «تفا سفيتي»ُّ ،رْ أحرد الوشرزّػاث
الؼمارٗت الكبزٓ هخؼداة األغزاض ّٗمغ ػلٔ هسراحت  315هل٘رْى هخرز هزبرغ ّحبلر ل٘وخرَ اإلجوال٘رت  60هل٘رار جٌ٘رَ حمزٗب.راّ 3لرد
لاهج الشزكت هؤخز .ا بخؼدٗل الوخطظ الؼام لوشزّع «حاج س٘خٖ» سؼ٘.ا لخٌو٘ت الزلؼت الخضزاء ااخل الوٌاطك السكٌ٘ت ّاإلاارٗرت
ّبالخالٖ ححم٘ك هفِْم الوشزّع ػبز الجوغ ب٘ي هشاٗا الح٘اة فٖ الودٌٗت ّسظ الطب٘ؼت الساحزة ّحطْٗز ػٌاصزٍ بشركل هخجراً
ّهخكاهل ،ػلٔ أى ٗضن الوشزّع بالت ُائلت ّهخٌْػت هي الوجوؼاث السكٌ٘ت ّالوكاحب اإلاارٗت ّكذلك هزاكش ّػ٘اااث الزػاٗرت
الصح٘ت ّالفٌااق ّالوطراػن ّهزاكرش الخسرْق ّالوسراحاث الخجارٗرتّ .حجردر اإلشرارة إلرٔ أى الوزحلرت األّلرٔ هري هشرزّع حراج
س٘خّٖ ،الخٖ ححول اسن حاج سلطاى ،حن ب٘ؼِا بالكاهل خرل الزبرغ الثالرث هري ػرام ّ 2015حمرك الوشرزّع إٗرزاااث بم٘ورت 211
هل٘ار جٌَ٘ هٌذ إطللِا خل ػام  32012كوا لاهج الشزكت بئطلق الوزحلرت الثاً٘رت هري الوشرزّع خرل اٗسروبز  2015ححرج
ضا ب٘ؼِا بالكاهل بحلْ ًِاٗت ػام  2016هغ ححم٘ك إٗزاااث بم٘وت  214هل٘ار جٌَ٘.
اسن )ّ (T-Zoneحن أٗ .
ّهي جِرت أخرزٓٗ ،مرغ هشرزّع «سفرا » ػلرٔ هسراحت  515هل٘رْى هخرز هزبرغ فرٖ المراُزة الجدٗردة ّػلرٔ همزبرت هري هشرزّع
الؼاصوت اإلاارٗت الجدٗدةّ 3لد ًجحج الشزكت فٖ حسج٘ل حجْساث أراضٖ ل٘اس٘ت بم٘وت  2181هل٘ار جٌَ٘ خرل هٌرذ فرخ برا
الحجرش فرٖ ًرْفوبز  32016كورا حؼخرشم الشرزكت هْاصرلت حؼشٗرش ادسرخفااة هري األراضرٖ الوولْكرت لِرا ّالوخاحرت للخطرْٗز ااخررل
هشزّع «سرزإ» ػبرز إطرلق هزاحرل جدٗردة ،فضرل .ػري حؼظر٘ن الورزاّا اإلٗجرابٖ هري شرزاكاحِا ادسرخزاح٘ج٘ت هرغ الشرزكاث
األخزٓ3
جدٗز بالذكز أى شزكت هدٌٗت ًصز لإلسكاى ّالخؼو٘ز حمْم بخطْٗز خوست هشزّػاث رئ٘س٘ت بوٌطمت الماُزة الكبزٓ ،ح٘ث حضن
ُذٍ الوشزّػاث أكثز هي  8آدف ّحدة سكٌ٘ت هخٌْػت ب٘ي هخخلف هزاحل اإلًشاء ّالخصو٘ن.
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ٗوكي ادطلع ػلٔ المْائن الوال٘ت الوسخملت ّالوجوؼت لشزكت هدٌٗرت ًصرز لإلسركاى ّالخؼو٘رز ػري الفخرزة الوال٘رت الوٌخِ٘رت فرٖ 30
ًْْٗ٘  2017ػبز سٗارة الوْلغ اإللكخزًّٖwww.mnhd.com :
—نهاٌة البٌان—
اٍ شركة يديُة َصر نإلسكاٌ وانتعًير
حؼد شزكت هدٌٗت ًصز لإلسكاى ّالخؼو٘ز هي أبزس الشزكاث الزائدة فٖ هجادث الخش٘٘د ّالبٌاء ّالخطْٗز الؼمارٕ فٖ هصزّ .لاهج الشزكت
بخطْٗز هشزّػاث كبزٓ هٌذ ًشأحِا حخضوي هؼظن أح٘اء هدٌٗت ًصز الووخدة ػلرٔ هسراحت حخجراّس  40هل٘رْى هخرز هزبرغ بالمراُزة الكبرزٓ
ّحؼد ب٘خا  .ألكثز هي  3هلْ٘ى هْاطيّ 3ححظٔ الشزكت بوحفظت أراضٖ جذابت فٖ الماُزة ٗخضوي هساحت  335هلْ٘ى هخز هزبغ بوْلغ هخو٘ش
ػلٔ همزبرت هري هطرار المراُزة الردّلٖ ّ 535هل٘رْى هخرز هزبرغ ػلرٔ طزٗرك المراُزة السرْٗ  3لوشٗرد هري الوؼلْهراث ٗزجرٔ سٗرارة هْلؼٌرا
اإللكخزًّٖwww.mnhd.com :
أحمد الهيتمي
العضو المنتدب
شركة مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر
 4شارع ٌوسف عباس
هدٌٗت ًصز ،الماُزة

تلٌفون+2 )02( 2400 6207 :
aelhitamy@mnhd.com
صالح قطامش
رئٌس عالقات المستثمرٌن
شركة مدٌنة نصر لإلسكان والتعمٌر
 4شارع ٌوسف عباس
مدٌنة نصر ،القاهرة
تلٌفون+2 )02( 2400 6207 :
skatamish@mnhd.com

