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«مدينة نصر لإلسكان والتعمير» تعلن نتائج أول تسعة أشهر من عام 2019
المؤشرات الرئيسية | القوائم المالية المجمعة | أول تسعة أشهر من عام 2019
اإليرادات

مجمل الربح

هامش الربح اإلجمالي

 1,439مليون جنيه

 992مليون جنيه

% 68,9

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد

صافي الربح

هامش صافي الربح

 819مليون جنيه

 631مليون جنيه

% 43.8

المؤشرات الرئيسية | القوائم المالية المستقلة | أول تسعة أشهر من عام 2019
اإليرادات

مجمل الربح

هامش الربح اإلجمالي

 1,184مليون جنيه

967جنيه

%81,7

األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب
والفوائد

صافي الربح

هامش صافي الربح

 801مليون جنيه

 613مليون جنيه

%51,8

التعاقدات والحجوزات بكل مشروع (جنيه)
تاج سيتي

سراي

التجمع اإلداري
كوبلت بيزنس

مشروعات أخرى

اإلجمالي

أول تسعة أشهر 2018

2,075,504,750

1.583.536.052

-

182,693,099

3.841.733.901

أول تسعة أشهر 2019

1,223,718,615

1,427,623,765

900,669,606

184,293,344

3,736,305,330

المشروع  /الفترة المالية

أعلنت اليوم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير (كود البورصة المصرية ( ،)MNHD.CAوهي شركة رائدة بمجال التطوير
العقاري في مص ر ،عن النتائج المالية المجمعة للفترة المالية المنتهية في  30س بتمبر  ،2019حيث بلغت اإليرادات المجمعة
 1,4مليار جنيه تقريبًا خالل أول تس عة أش هر من عام 2019؛ بانخفاض مقارنة باألرقام المحققة خالل نفس الفترة من العام
الس اب  ،وذلك لعدة أس بام من أهمها  )1انخفاض عدد الوحدات المس لمة خالل العام الحالي نتيجة تغيير س ياس ة التس لي من 3
س نوات لي  4س نوات )2 ،نخفاض التعاقدات والحجوزات البيعية بنس بة  %3عن فترة المقارنة نتيجة انخفاض الطروحات
الجديدة .وحققت الشركة صافي أرباح مجمعة عن الفترة بمبلغ  631مليون جنيه بهامش صافي ربح .%43,8
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وقد بلغت التعاقدات والحجوزات البيعية حوالي  3,7مليار جنيه؛ بانخفاض طفيف  %3تقريبا عن فترة المقارنة من عام .2018
وتحققت المبيعات التعاقدية خالل الش هور التس عة األولي من الطروحات الناجحة بمدينة س راي ،وكذلك طرح التجمع اإلداري
"كوبلت بيزنس" بمدينة "تاج سيتي".
وبالنس بة للقوائ المالية المس تقلة؛ فقد بلغت اإليرادات المحققة حوالي  1,2مليار جنيه ،وبلغت نس بة هامش الربح اإلجمالي
 ،%81,7مما حق صافي أرباح حوالي  613مليون جنيه وهامش صافي ربح  %51,8تقريبا.
وش هدت فترة التس عة ش هور من  2019قيام ش ركة مدينة نص ر لإلس كان والتعمير بلطالع البيع بتجمع كوبلت بيزنس اإلداري
بمدينة "تاج س يتي" ،والذي يعد نطالقة جديدة للش ركة في س وع العقارات سير الس كنية .ويتكون تجمع كوبلت بيزنس اإلداري
من  13مبني ،ويقع علي الطري الدائري مباش رة عند تقاطعه مع طري القاهرة/الس ويس ،مما يوفر مس احات للمكاتر اإلدارية
علي أحدث المستويات المعمارية واإلنشائية وبمساحات متنوعة.
وفي هذا ال سياع أو ضح أحمد الهيتمي الع ضو المنتدم ل شركة مدينة ن صر لإل سكان والتعمير ،أن التعاقدات والحجوزات البيعية
قد تحققت في وقت يش هد منافس ة كبيرة بالس وع العقاري ،وأش ار لي اس تمرارية الش ركة في تقدي وطرح المنتجات المبتكرة
للس وع بكال من "تاج س يتي" و "س راي" ،مع التشكيد علي التزام الش ركة بالوفال ببرامج تس لي الوحدات للعمالل بجميع
مشروعاتها.
وأض اه الهيتمي ،أن الش ركة قد قامت بطرح و س ناد جميع أعمال اإلنش الات تقريبا (حوالي  4,5مليار جنيه) لي ش ركات
المقاوالت الكبيرة جيدة الس معة بالس وع المص ري ،كما أس ندت الش ركة مهمة دارة تنفيذ المش روعات لي "ش ركة هي
أنترناشيونال".
جدير بالذكر أن شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير تقوم بتطوير خمسة مشروعات رئيسية بمنطقة القاهرة الكبرى ،حيث تض
هذه المشروعات أكثر من  15,000وحدة سكنية متنوعة بين مختلف مراح اإلنشال والتصمي .
يمكن االطالع على القوائ المالية المس تقلة والمجمعة لش ركة مدينة نص ر لإلس كان والتعمير عن الفترة المالية المنتهية في 30
سبتمبر  2019عبر زيارة الموقع اإللكتروني www.mnhd.com
—نهاية البيان—
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عن شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
تعد شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير من أبرز الشركات الرائدة في مجاالت التشييد والبنال والتطوير العقاري في مصر .وقامت الشركة
بتطوير مش روعات كبرى منذ نش شتها تتض من مع أحيال مدينة نص ر الممتدة على مس احة تتجاوز  40مليون متر مربع بالقاهرة الكبرى
وتعد بيتا ً ألكثر من  3مليون مواطن .وتح ى الشركة بمحف ة أراضي جذابة في القاهرة تتضمن مساحة  3.5مليون متر مربع بموقع متميز
على مقر بة من م طار ال قاهرة ا لدولي و 5.5مليون متر مربع على طري ال قاهرة الس ويس .لمز يد من المعلو مات يرجى ز يارة موقع نا
اإللكتروني www.mnhd.com
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