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«مديىة وصر لإلسكان والتعمير» تسجل تعادجدا بقيمجة  42.1مليجا جىيج خجل
الربع الثالث مه  ،.142وتحقق تعاددا بقيمة  42.1مليا جىي مىذ بداية العجا
بىسبة دد ها %4.1
أػلٌت الْ٘م شسكة هدٌٗة ًصس لإلظكاى ّالتؼو٘رس ككرْا الرْزصرة الوصرسٗة ُّ – )MNHD.CAرٖ شرسكة زاةردم بو را
التطْٗس الؼمازٕ فٖ هصس – ػري هعرت دا أًطرطة الور٘ؼرا خرل السبرغ الاالرم هري ػرام  ،7102ح٘رم بلترت التؼالردا
 0271هل٘از جًٌَ٘ ُّْ ،وْ ظٌْٕ بوؼد  %01همازًرة برٌفط الفترسم هري الؼرام الوا رّٖ 2هٌرر بداٗرة الؼرام ،بلترت عؼالردا
الطسكة  12.1هل٘از جًٌَ٘ ُّْ ،وْ ظٌْٕ بوؼد  %071همابل  02.1هل٘از جٌَ٘ خل ًفط الفتسم هي ػام .710.
وفيما يلي عرض للمبيعا التعاددية
المبيعا التعاددية

الربع الثالث .14.

الربع الثالث .142
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4241.2.9421.1
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وسبة
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ّفٖ ُرا الع٘اق أػسب الوٌِدض أحود الِ٘توٖ الؼضْ الوٌتدب لطسكة هدٌٗة ًصرس لإلظركاى ّالتؼو٘رس ،ػري ظرؼااعَ براءاا
المْٕ خل السبغ الاالم هي الؼام الحالٖ  ،هؼسبًا ػي ثمتَ فٖ لدزعٌا ػلٔ هْاصلة عحم٘ك ُررٍ الٌتراة الوطرسفة حترٔ ًِاٗرة
الؼامّ 2أكد الِ٘توٖ أى الطسكة عوكٌت هي عحم٘ك التؼالدا الوعتِدفة هٌر بداٗة الؼام بفضل لردزعِا الوتْاصرلة ػلرٔ طالرلق
ّععل٘ن الوصٗد هي الْحدا ال دٗدم فٖ هطسّػٖ «عاج ظ٘تٖ» ّ«ظسإ»2
كوا عؼكف الطسكة ػلٔ احتسام كافة اءلتصاها التؼالدٗة ّعلر٘ة عْلؼا الؼول هي ح٘م الة هْاػ٘د التعرل٘ن خرل ،7102
ػل ًوا بأى الطسكة لاهت بتعل٘ن أكاس هي  79خل السبغ الاالم ّّ 226حدم هٌر بداٗة ػام 27102
جدٗس بالركس أى شسكة هدٌٗة ًصس لإلظكاى ّالتؼو٘س عمْم بتطْٗس خوعة هطسّػا زة٘ع٘ة بوٌطمة الماُسم الكررسٓ ،ح٘رم
عضن ُرٍ الوطسّػا أكاس هي  1آءف ّحدم ظكٌ٘ة هتٌْػة ب٘ي هختلف هساحل اإلًطا ّالتصو٘ن2
—ًِاٗة الر٘اى—
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عه شركة مديىة وصر لإلسكان والتعمير
عأعٖ شسكة هدٌٗة ًصس لإلظكاى ّالتؼو٘س ػلٔ زأض الطسكا الوصسٗة ذا الخرسم فٖ ه اء التط٘٘د ّالرٌا ّالتطْٗس الؼمازٕ فٖ
هصس .لاهت الطسكة بتطْٗس هطسّػا كرسٓ هٌر ًطأعِا عتضوي هؼظن حٖ هدٌٗة ًصس ّالرٕ ٗوتد ػلرٔ هعراحة عت راّش  11هل٘رْى
هتس هسبغ بالماُسم الكرسٓ ّٗؼد ب٘تا ً ألكاس هي  1هلْ٘ى هْااليّ 2عحظٔ الطسكة بوخصّى أزا ٖ جرراب فرٖ المراُسم ٗتضروي هعراحة
 12.هلْ٘ى هتس هسبغ بوْلغ هتو٘ص ػلٔ همسبة هي هطاز الماُسم الدّلٖ ّ .2.هلْ٘ى هترس هسبرغ ػلرٔ السٗرك المراُسم العرْٗط 2لوصٗرد
هي الوؼلْها ٗسجٔ شٗازم هْلؼٌا اإللكتسًّٖwww.mnhd.com :
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