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«مدينة نصرررإل كانرررلتع يرك إل» ت لن ن تئج ركإلبع ركثتني من عتم  2018يتإلصرررد
ررتفتعًت قويًت بتإليإلردرت مصحوبًت بن و صتفي ركإلبح ب دل ننوي %165
« شركة مدينة ن صر لإل سكان والتعمير» تر صد ت ضاعف مبيعاتها التعاقدية والحجوزات إلى  1.4مليار جنيه أو ما يعادل 602
وحدة سكنية خالل الربع الثاني من عام 2018
رك ؤشإلرت ركإلئ س ة | ركقورئم رك تك ة رك ج ة | ركإلبع ركثتني 2018
رإليإلردرت

مج ل ركإلبح

هتمش ركإلبح رإلج تكي

 656.2مليون جنيه

 511.7مليون جنيه

% 78

رألربتح رك شغ ل ة قبل خصم ركضإلرئب
يركفورئد

صتفي ركإلبح

هتمش صتفي ركإلبح

 274.5مليون جنيه

% 41.8

 411مليون جنيه

رك ؤشإلرت ركإلئ س ة | ركقورئم رك تك ة رك س قلة | ركإلبع ركثتني 2018
رإليإلردرت

مج ل ركإلبح

هتمش ركإلبح رإلج تكي

 477.2مليون جنيه

 434.2مليون جنيه

%91

رألربتح رك شغ ل ة قبل خصم ركضإلرئب
يركفورئد

صتفي ركإلبح

هتمش صتفي ركإلبح

 245.5مليون جنيه

%51.4

 340.8مليون جنيه

رك ب تت رك تقدية يركحجوزرت كلل مشإليع (جنيه)
رك شإليع  /ركف إلة رك تك ة

تتج ن ي

نإلري

مشإليعتت أخإلى

رإلج تكي

ركإلبع ركثتني 2017

2.624.034

754.852.438

120.400

757.596.872

ركإلبع ركثتني 2018

744.168.053

620.629.203

70.482.905

1.435.280.161

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير (كود البورصة المصرية  )MNHD.CAوهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في
مصر ،عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  30يونيو  ،2018حيث بلغت اإليرادات المجمعة  656.2مليون جنيه خالل الربع
الثاني من عام  ،2018بزيادة سنوية قدرها  .%61.2وارتفع صافي الربح بمعدل سنوي  %165.2إلى  274.5مليون جنيه خالل الربع
الثاني من عام  2018مقابل  103.5مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق بفضل نمو اإليرادات وجهود اإلدارة للتحكم في المصروفات
التشغيلية ،وصاحب ذلك نمو هامش صافي الربح بواقع  16.4نقطة مئوية.
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وقد رصدت الشركة تضاعف مبيعاتها التعاقدية والحجوزات لتبلغ  1.43مليار جنيه مقابل  757.6مليون جنيه خالل نفس الفترة من العام
السابق ،ويعكس ذلك مردود ارتفاع الوحدات المتعاقد عليها والمحجوزة إلى  602وحدة خالل الربع الثاني من العام الجاري مقابل 329
وحدة خالل نفس الفترة من عام  .2017وخالل النصف األول من العام الجاري بلغ إجمالي المبيعات التعاقدية  2.5مليار جنيه.
وعلى صعيد النتائج المالية المستقلة ،بلغت اإليرادات  477.2مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  2018بزيادة سنوية قدرها ،%35.7
وارتفعت أيضًا األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد بمعدل سنوي  %167.6لتبلغ  340.8مليون جنيه خالل نفس الفترة .وقد نتج
عن ذلك نمو صافي الربح بمعدل سنوي  %130.5ليبلغ  245.5مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  2018وهو ما يعكس التأثير
اإليجاببي الرتفاع هامش صافي الربح.
وتتطلع الشركة خالل الفترة المقبلة إلى إطالق مراحل جديدة بمشروع «تتج ن ي» الذي تبلغ قيمته اإلجمالية حوالي  60مليار جنيه ،وذلك
بعد اإلطالق الناجح للمرحلة الثالثة من مشررروع  Shalyaفي نوفمبر  .2017ومن المقرر أن يشررهد المططا العام لمشررروع «تتج ن ر ي»،
الذي تم الموافقة عليه في يناير  ،2018زيادة الرقعة الطضرررراي في قلب المدينة سرررعيًا لتحقيق مفهوم المشرررروع عبر الجمع بين تألق وحيوية
المدينة مع الطبيعة السرررراحرة التي تتميز بها الضررررواحي وتطوير عناصرررررس بشرررركل متجانس ومتكامل ،على أن يضررررم المشررررروع باقة هائلة
ومتنوعة من المجمعات السكنية والمكاتب اإلدارية وكذلك مراكز وعيادات الرعاية الصحية والفنادق والمطاعم ومراكز التسوق والمساحات
التجارية .وتجدر اإلشرررارة إلى قيام الشرررركة ببطالق وبيع مجموعة متنوعة من الوحدات السررركنية بمشرررروع  Shalyaخالل الربع الثاني من
عام  ،2018كما أطلقت الشركة مشروع جديد تحت اسم  Lake Park Studiosخالل الربع األول من عام  ،2018عل ًما بأن المشروعات
الجديدة التي أطلقتها الشرررررركة سررررراهمت وحدها بمبلغ  744.2مليون جنيه من إجمالي المبيعات التعاقدية والحجوزات خالل الربع الثاني من
العام الجاري أو ما يعادل  345وحدة سكنية مطتلفة.
ومن جهة أخرى ،يقع مشروع « نإلري» على مساحة  5.5مليون متر مربع في القاهرة الجديدة وعلى مقربة من مشروع العاصمة اإلدارية
الجديدة .وقد أطلقت الشررركة مشررروعين جديدين تحت اسررم  Croons Condosو ،Taval S-Villasحيث يعد األول مجمع سرركني هادئ
ومجهز بجميع وسائل الراحة والمساحات المائية المتنوعة ،بينما ي ضم المشروع اآلخر فيالت شبه متصلة وسا مساحات خضراي واسعة،
عل ًما بأن المشروعين حققا مبيعات تعاقدية والحجوزات بقيمة  620.6مليون جنيه خالل الربع الثاني من عام  2018أو ما يعادل  245وحدة
سكنية تتنوع بين وحدات مباعة ومحجوزة .ومن المقرر أن يشهد الربع الثالث من العام الجاري إطالق المشروع الجديد Cavana Lakes
والذي ي ضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية المستقلة ،وذلك في إطار خطا الشركة لمواصلة تعزيز االستفادة من األراضي المملوكة
لها والمتاحة للتطوير داخل مشروع «سراي» عبر إطالق مراحل جديدة والدخول في شراكات استراتيجية جذابة مع الشركات األخرى.
وفي هذا ال سياق أو ضح أحمد الهيتمي الع ضو المنتدب ل شركة مدينة ن صر لإل سكان والتعمير ،أن األداي المالي والت شغيلي القوي خالل فترة
الربع الثاني يعكس قدرة الشررررركة على تنمية نتائجها المالية على أسررررا سررررنوي ورغم التغيرات المسررررتمرة التي تطرأ على قطاع التطوير
العقاري وعدم استقرار المشهد االقتصادي بوجه عام .وتابع الهيتمي أن الشركة رصدت نمو اإليرادات بصورة ملحوظة خالل الربع الثاني
من العام الجاري بفضرررل التزامها بطرح الوحدات السررركنية عالية الجودة لتلبية احتياجات مطتلف العمالي مع التركيز على الطبقة المتوسررطة
دائمة النمو .ولفت الهيتمي أن الشرررركة واصرررلت جهودها لتعديم معدالت الكفاية التشرررغيلية وتبني تدابير خفف التكاليف ،مما أثمر عن نمو
هامش صافي الربح بواقع  16نقطة مئوية ليتجاوز .%42
وأكد الهيتمي أن الشركة ستواصل إطالق مراحل جديدة بمشروعاتها الجذابة خالل النصف الثاني من عام  ،2018وهو ما يعزز ثقة اإلدارة
في قدرة الشركة على تنمية اإليرادات وصافي األرباح عا ًما تلو اآلخر.
جدير بالذكر أن شرررركة مدينة نصرررر لإلسررركان والتعمير تقوم بتطوير خمسرررة مشرررروعات رئيسرررية بمنطقة القاهرة الكبرى ،حيث تضرررم هذس
المشروعات أكثر من  10آالف وحدة سكنية متنوعة بين مطتلف مراحل اإلنشاي والتصميم.
يمكن االطالع على القوائم المالية المسررتقلة والمجمعة لشررركة مدينة نصررر لإلسرركان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2018
عبر زيارة الموقع اإللكترونيwww.mnhd.com :
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—نهاية البيان—
عن شإلكة مدينة نصإل كانلتع يرك

إل

تعد شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجاالت التشييد والبناي والتطوير العقاري في مصر .وقامت الشركة
بتطوير مشررروعات كبرى منذ نشررأتها تتضررمن معدم أحياي مدينة نصررر الممتدة على مسرراحة تتجاوز  40مليون متر مربع بالقاهرة الكبرى
وتعد بيتا ً ألكثر من  3مليون مواطن .وتحدى الشركة بمحفدة أراضي جذابة في القاهرة يتضمن مساحة  3.5مليون متر مربع بموقع متميز
على مقر بة من م طار ال قاهرة ا لدولي و 5.5مليون متر مربع على طريق ال قاهرة السررررررويس .لمز يد من المعلو مات يرجى ز يارة موقع نا
اإللكترونيwww.mnhd.com :
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