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" شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير" تسجل تعاقدات وحجوزات قياسية للعام الرابع علي التوالي تصل إلي  6,3مليار
جنيه مصري
أعلنت اليوم شررة م ينةنم ر ررة لن ررلتع يال(كوية ل ور الاومصررم الو ررةةم ل ،)MNHD.CAيهي شررة م مائنة بوجتل
ال(طوةة الكقتمي في ي رة ،عن تحقيق تكتقنات يحجوزات بيكيم لكتم  2019تالغ  6,3يليتم جنيه ي ررةي ،يبنةررام زةترة
 %15عن الكتم الةررررتبق ،يبلض بالررررا الطلع القوي علي الولررررةيعتت الةررررلنيم لللررررة م فلرررر عن تنو الوطةي ين
الون(جتت الكقتمةم لألغةاض ال(جتمةم ياإلرامةم بولةيعهت اإلرامي الةائن وبلت بيزرس رةة(ة يت .CBD
وفيما يلي عرض للمبيعات التعاقدية والحجوزات:
2018
الولةي  -يليوع جنيه ي ةي
2,575
تتج ي(ي
2,325
ةاي
216
تتج لطتع
32
بةةويةا -يات بتللتيا
ال(جوع اإلرامي -وبلت لطة جنةن)
159
أماضي بونةنم ر ة يحي الواحم
ر ة جتمررز لإ لتع اج(وتعي) -لطة جنةن)
 -SARAI ESTATESواورن لقطع األماضي لطة جنةن) -
188
تبي(تل جتمررز
5,495
إجوتلي

2019
1,257
3,045
495
1
923
56
383
139
13
6,313

يفي هذا الةريت علق أحون الهي(وي الكلرو الون(ن للرة م ينةنم ر رة لن رلتع يال(كوية قتئ "إرنت ركنا للاتةم ل(حقيق
مقم قيت رري جنةن لل(كتقنات يالحجوزات الايكيم" يأضررتن "إع شررة م ينةنم ر ررة لن ررلتع يال(كوية يل(زيم ب(حقيق النوو
ب ررةن الن ة عن وةين الةررو  ،يبلض ا رر(نترا ل(نو الوحا م الكقتمةم لولررةيعتت اللررة م يطةيحتتهت في تتج رري(ي
ي ةاي" .
يإجوتال؛ تقوم شة م ينةنم ر ة لن لتع يال(كوية ب(طوةة يت ةزةن عن  10,000يحنة عقتمةم في يةاحا ال(طوةة/ال( ويم
بولةيعتتهت الخوةم الةئيةيم بتلقتهةة اللاةي.
—رهتةم الايتع—
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عن شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير
تكن شررة م ينةنم ر ررة لن ررلتع يال(كوية ين أبةز اللررة تت الةائنة في يجتالت ال(لرريين يالانت يال(طوةة الكقتمي في ي ررة .يقتيت
اللرررة م ب(طوةة يلرررةيعتت اةن ينذ رلرررنتهت ت(لرررون يك م أحيت ينةنم ر رررة الوو(نة عل يةرررتحم ت(جتيز  40يليوع ي(ة يةبع
بتلقتهةة اللاةن يتكن بي(ت ً أل ثة ين  3يليوع يواطن .يتح اللررة م بوحا م أماضرري جذابم في القتهةة ت(لررون يةررتحم  3.5يليوع
ي(ة يةبع بووقع ي(ويز عل يقةبم ين يطتم القتهةة النيلي ي 5.5يليوع ي(ة يةبع عل طةةق القتهةة الةوةس .لوزةن ين الوكلويتت
ةةج زةتمة يوقكنت اإللل(ةيريwww.mnhd.com :
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