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: نتائج أعمال الرب  ع األول من عام  ي
 2022بيان صحف 

   2022األول من عام الرب  ع مدينة نرص لإلسكان والتعمير تعلن نتائج 
 

كة تستهل عام  ق القاهرة وبالقرب ية، مدفوًعا باألداء القوي لالتعاقدالمبيعات إجمالي  بمضاعفة 2022الشر وعيها بشر العاصمة اإلدارية من مشر

 الجديدة  

 

   2022مايو  18في   القاهرة

  المجتمعات العمرانية (، وهي شركة رائدة بمجال تطوير  MNHD.CAمدينة نصر لإلسكان والتعمير )كود البورصة المصرية  شركة  اليوم  أعلنت  

جنيه خالل ون ملي 818.4 اإليرادات بلغت، حيث 2022 مارس 31المنتهي في  لفترة الربع األول ستقلةنتائج المالية المالفي مصر، عن الحديثة 

 نفس الفترة. خاللمليون جنيه   120.2. ونجحت الشركة في تسجيل صافي ربح بقيمة 2022األول من عام الربع 
 

2220الرب  ع األول  ملخص قائمة الدخل )مليون جنيه(  1202الرب  ع األول    التغير  

 %82.2 449.2 818.4 اإليرادات

 %12.4 241.4 271.5 مجمل الربح 

 نقطة 20.6- % 53.8 % 33.2 مجمل الربح  هامش

 % 17.2 180.1 211.0 واإلهالك واالستهالك  األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 نقطة 14.3- % 40.1 % 25.8 واإلهالك واالستهالك  هامش األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد

 %3.7 115.9 120.2 صافي الربح

 نقطة 11.1- % 25.8 % 14.7 هامش صافي الربح

    

ات التشغيلية   التغي   2021الرب  ع األول  2022الرب  ع األول  أبرز المؤشر

 %110.6 739.2 1,557.0 )مليون جنيه( المبيعات التعاقدية

 % 85.6 298 553 الوحدات المباعة 

 %81.4 199 361 الوحدات المسلمة 

 - 9,588.1 9,588.1 محفظة األراضي )مليون متر مربع( 

 % 0.1- 9,274.2 9,267.6  )مليون جنيه( تعاقدات بيعية غير مسلمة
 

 أبرز المؤشرات الرئيسية  

  .2022خالل الربع األول من عام ار جنيه تقريبًا ملي  1.557% لتبلغ 110.6بمعدل سنوي  المبيعات التعاقديةارتفاع  •

وحدة خالل نفس الفترة من العام   199%، مقابل 81.4، بزيادة سررنوية نيرربتها  2022وحدة خالل الربع األول من عام   361نجاح الشررر ة في تيررليم  •

 اليابق. 

ضالً عن ، مدفوعة بارتفاع معدل تيرليم الوحدات، ف2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   818.4% لتيرجل  82.2نمو اإليرادات بمعدل سرنوي   •

 . الجديدة النمو القوي إلجمالي التعاقدات

مقابل   %33.2 هامش مجمل الربح  ، بينما سرجل2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   271.5% إلى 12.4ارتفاع مجمل الربح بمعدل سرنوي   •

 .خالل نفس الفترة من العام اليابق 53.8%

مليون جنيه خالل الربع األول من عام  211.0% لتبلغ 17.2بمعدل سرنوي    د واإلهالك واالسرتهالكاألرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائ نمو  •

خالل نفس   %40.1مقابل   %25.8إلى  األرباح التشرغيلية قبل خصرم الضررائب والفوائد واإلهالك واالسرتهالك، وصراحب لل  وصرول هامش 2022

 .الفترة من العام اليابق
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: نتائج أعمال الرب  ع األول من عام  ي
 2022بيان صحف 

%  25.8% مقابل 14.7هامش صررافي الربح   وبلغ، 2022مليون جنيه خالل الربع األول من عام   120.2% لييررجل  3.7 بنيرربةارتفاع صررافي الربح  •

 خالل نفس الفترة من العام اليابق.

الميجل بنهاية  قتراض  االمقارنة بصافي  %  35.9وهو انخفاض بنيبة   ،2022بنهاية الربع األول من عام مليون جنيه   1,687.5  قتراضاالصافي   بلغ •

مرة خالل الربع  2.0  األرباح التشررغيلية قبل خصررم الضرررائب والفوائد واإلهالك واالسررتهالكإلى   قتراضاالفيما بلغت نيرربة صررافي  ،  2021دييررمبر 

 .1األول من العام الجاري

 1.5  قتراضاالإلى صررافي  وراق القبض أنيرربة   %، وبلغت6.4، بزيادة نيرربتها  2022مارس    31مليون جنيه  ما في   3,050.7 أوراق القبضبلغت  •

 مرة خالل الربع األول من العام الجاري. 

 .%4.5بمعدل ، وهو نمو سنوي 2022مليون جنيه بنهاية الربع األول من عام  836.3 المتحصالت النقدية من العمالء تبلغ •

ا من   381.1لمشرررروعات القائمة با  نشررراءات والمرافقاالسرررترمارات باعمال اإلبلغ إجمالي   • مليون جنيه خالل الربع األول من العام الجاري، انخفاضرررً

 عدد من المشروعات اإلنشائية.  وتيليمتمام ا إل، نظرً خالل نفس الفترة من العام اليابق 695.7

 

أن الشرر ة تنللق بلل إصررار نحو مرحلة     لشيرةة مدينة صصير لكسي ان والتعمير  العضيو المنتد الرئيس التنفيذي و  المهندس عبد هللا سيال  وضيحأوفي هذا السييا،   

ة لجميع األتراف لات  جديدة، تشررهد مجموعة من التلويرات والجهود الدبوبة من فريق العمل من أجل اسررتحداا وسررائل وترق ابتلارية لدفع عجلة النمو وتعظيم القيم

 شلل ميتدام.العالقة ب 

المقاولين وقد أقدمت في هذا اإلتار على إبرام عدد  بير من العقود مع  ،  إنشرائية  بيرةم الربع األول بخلة تضرم مشرروعات  ااختت   في  نجحت  شرر ةالأن سرالم   وأضراف

الميررار  أنها على    سررالم  دأ الجاري،  عام  خالل الالتيررليم   مضرراعفة معدالتإلى  تللعات الشررر ة  انلالقًا من  سررعيًا إلى التوسررع بمعدالت التيررليم خالل الفترة القادمة. و

  .با مله   2021خالل عام   االذي حققتهالتيررليم   تثلث معدالمنفردًا تيرراوي    2022الربع األول من عام   حققت معدالت تيررليم خاللحيث  لتحقيق لل  الهدف،  الصررحيح 

بدراسرة ترق ابتلارية جديدة تيراهم في تقليت تاثير ارتفاع التلاليع على تقوم الشرر ة  أوضرح سرالم أن على خلفية الضرغوت التضرخمية الراهنة التي يشرهدها اليروق،  و

دا التقنيات الهندسرية فائقة القيمة وأسراليب . وقد بادرت في هذا اإلتار بدراسرة تبني أحتهاسرعيًا إلى تعزيز والئهم، وفي نفس الوقت تحاف  على ميرتويات ربحي   العمالء

 التحوت من مخاتر التضخم. علىالبناء الحديرة التي تياهم في تيريع وتيرة تيليم الوحدات قبل الموعد المخلط، لمياعدة العمالء 

على الشرر ة  أقدمت  مات وأسرس متينة. ومن هذا المنللق  يروق التلوير العقاري المصرري لما يحظى به من مقول  الواعد ميرتقبلالب الشرر ة التام  إيمانن عسرالم    عربأو

بيع  عنل  تحو  تيرتهدف الشرر ة ال ما  التوسرع بنلاق أنشرلتها وعملياتها، وتوتيد اررا اتها االسرتراتيجية.    رئييريين   محورينير ز على تبني منهج فعال لدفع عجلة النمو 

 ر ائز هذه االسرتراتيجية أبرز تتمرل  و  ، من أجل ابتلار مصرادر جديدة وقوية لييرادات.التلوير العقاريإلى ترسري  تواجدها وانتشرارها بشرلل أ بر بيروق األراضري  

 .سوق العقارات التجاريةالتوسع بانشلتها لتشمل  استهداف الشر ة

تحقيق عائدات جذابة مع تنمية ميراهمة المشرروعات التجارية في إجمالي إيرادات الشرر ة، ولل  من خالل دورها المتواصرل أيضًرا سرالم أن الشرر ة تيرتهدف أضراف و 

،  أن مضري الشرر ة قدًما في تنفيذ تل  التوسرعات الميرتهدفة سرالم  في بناء وتاجير مشرروعات تلوير عقاري فائقة الجودة تيراهم في نجاح وتقدم المجتمعات المحيلة. وأ د  

أسررعار البيع على  في سرربيل تحقيق لل  برجراء تعديالت  سرروف تقوم  الشررر ة  مشرريًرا إلى أن بضررمان تحقيق هوامش ربحية بل وتعزيزها،  الرابت  التزامها  لن يحول دون  

إلى زيادة نيرربة ميرراهمتها في    ىيررعوت بصررورة توا ب تحديات التضررخم الراهنة. وبالتوازي مع لل ، تعمل اإلدارة على دراسررة تاسرريس اررر ة تاجير تجاري متلاملة،  

شررر ة إدارة لتلوير الخدمات واألنشررلة  المشررروعات المشررتر ة اليررلنية وسير اليررلنية. وفي إتار التزام الشررر ة بتنويع مصررادر اإليرادات وتنميتها، اسررتحدثت ال

 القائمة والميتهدفة.  هامشروعات ب االجتماعية 

تمرل في تر يز نمولج أعمالها على تلوير مشروعات متلاملة تياهم في تعظيم المردود اإليجابي المجتمعي، من خالل  واختتم سالم أن الشر ة تمتل  ربية تموحة ت 

جال  ترسي  ملانتها الرائدة في م  توفير خدمات فائقة الجودة تشمل التعليم والرعاية الصحية وأنشلة التنزه والترفيه، بما يتمااى مع أهدافها الراسخة التي ال تقتصر على

 فحيب، وإنما تتللع أيًضا للتحول إلى أ بر منصة متلاملة لتلوير وتنمية المجتمعات الحضارية.  التلوير العقاري

 —نهاية البيان  —

 

 
قيمة األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد  ، عبر حساب 2022تم احتساب نسبة صافي االقتراض إلى األرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد واإلهالك واالستهالك خالل فترة الربع األول من عام  1

 مليون جنيه. 844.0واإلهالك واالستهالك على أساس سنوي البالغة  
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 قائمة الدخل 

 

 التغير  2021الربع األول  2022الربع األول  )مليون جنيه(

 % 82.2 449,171.3 818,361.2 صافي إيرادات النشاط

 % 163.3 ( 207,722.9) ( 546,865.6) اإليرادات تللفة 

 % 12.4 241,448.5 271,495.6 مجمل الربح 

    يخصم: 

 % 47.8 ( 56,534.2) ( 83,545.8) المصروفات البيعية والتيويقية

 % 23.3- ( 36,159.7) ( 27,744.7) المصروفات العمومية واإلدارية

 % 87.8 ( 6,857.2) ( 12,875.1) مصروفات تشغيل أخرى 

 % 52.4 ( 47,718.5) ( 72,723.9) مصروفات تمويلية

    يضاف: 

 - 8,000.0 - مخصصات انتفى الغرض منها 

 - - 28,000.0 رد خيائر ائتمانية متوقعة )صافي(

 % 23.2- 31,537.1 24,225.9 إيرادات تمويلية

 % 42.0 16,523.6 23,467.2 إيرادات مرتبلة بالنشات 

 - 150,239.6 150,299.2 الناتجة من التشغيلاألرباح 

 - - 222.2 أصول مالية بالقيمة العادلة )من خالل الدخل الشامل اآلخر(   ايرادات 

 % 62.6 ( 1,331.9) ( 2,165.7) المصروفات األخرى 

 % 0.4- 148,907.6 148,355.7 صافي األرباح قبل الضرائب 

 % 36.7 ( 20,533.2) ( 28,070.2) ضريبة الدخل

 % 99.7- ( 12,449.8) (43.3) الضريبة المؤجلة 

 % 3.7 115,924.7 120,242.2 صافي أرباح الفترة 
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 قائمة المرةز المالي 

 

 التغير  2021الربع األول  2022الربع األول  )مليون جنيه( 
    األصول 

    األصول غير المتداولة

% 7.7- 43,166.8 39,854.7 )صافي(  األصول الرابتة  

% 20.6- 43,907.0 34,883.4 ( ياصول ميتاجرة )صافحق انتفاع ا   

% 16.1 3,537.8 4,108.6 أصول ثابتة تحت التنفيذ   

% 5.3- 3,030.2 2,869.1 أصول سير ملموسة   

 78,957.3 78,957.3 استرمارات في ار ات تابعة 
 

 - 122.0 122.0 أصول مالية بالتللفة الميتهللة 

 - 24,623.5 24,623.5 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

% 0.3- 3,930.6 3,918.3 استرمارات عقارية   

% 29.7 503,635.9 653,135.7 أوراق قبض تويلة األجل )صافي(   

% 0.9- 4,913.0 4,869.7 أصول ضريبية مؤجلة   

 % 19.4 709,824.0 847,342.2 المتداولةإجمالي األصول غير 

  األصول المتداولة 
  

 - 2,095.7 2,095.7 مخزون مواد

% 2.7- 6,128,349.3 5,962,310.2 أراضي ووحدات عقارية سير تامة   

% 0.9- 208,136.4 206,319.9 وحدات عقارية تامة   

% 1.4 2,363,786.7 2,397,604.2 أوراق قبض قصيرة األجل    

% 15.9- 578,612.1 486,825.8 العمالء المدينون )صافي(   

% 11.9- 282,860.1 249,180.6 الموردون أرصدة مدينة )صافي(   

% 37.4- 698,959.3 437,810.9 المدينون واألرصدة المدينة األخرى   

% 1.5 2,486.0 2,522.2 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخيائر   

% 0.9 589,648.8 595,238.5 ألون خزانة –أصول مالية بالتللفة الميتهللة   

% 0.1 56,763.6 56,819.6 مبالغ ميتحقة من أتراف لات عالقة   

 - 10,950.9 0.0 مدينو إدارة التجمعات اليلنية 

% .6125 519,104.4 1,170،960.5 النقدية بالصندوق ولدى البنوك   

 % 1.1 11,441,753.3 11,567,688.2 المتداولة إجمالي األصول 

 % 2.2 12,151,577.3 12,415,030.4 إجمالي األصول 

  االلتزامات وحقو، المل ية 
  

  حقو، المل ية 
  

 - 1,497,600.0 1,497,600.0 رأس المال المصدر والمدفوع 

400,374 المبالغ المحصلة لزيادة رأس المال   - - 

 - 321,640.7 321,640.7 االحتياتي القانوني  

% 17.0 1,664,173.6 1,946,806.8 األرباح المرحلة   

% 57.5- 282,633.2 120,242.2 صافي أرباح الفترة/الينة   

 - 20,109.4 20,109.4 الدخل الشامل اآلخر 

 % 13.1 3,786,156.9 4,280,799.0 إجمالي حقو، المل ية 

  المتداولة االلتزامات غير 
  

% 4.9 205,585.8 215,641.2 أوراق دفع تويلة األجل )صافي(   

% 3.3- 2,053,374.3 1,984,822.4 قروض ألجل   

% 9.6- 14,818.0 13,400.9 التزامات عقود التاجير تويلة األجل  

 % 2.6- 2,273,778.0 2,213,864.5 إجمالي االلتزامات غير المتداولة 

  المتداولة االلتزامات  
  

% 2.2 2,965,379.3 3,029,879.5 مقدمات من العمالء عن وحدات سير ميلمة  

% 9.5- 43,979.3 39,793.6 مخصصات   

% 10.1- 5,469.3 4,919.3 مبالغ ميتحقة ألتراف لات عالقة   

% 4.8 388,942.5 407,464.3 الموردون   

% 2.4- 86,803.9 84,743.9 التزامات استلمال مرافق  

% 30.5- 20,116.2 13,975.1 دائنو توزيعات   

% 6.2- 845,695.7 793,483.6 دائنون وأرصدة دائنة أخرى   

 - 0.0 2,715.8 دائنو إدارة التجمعات اليلنية 

% 46.4 170,497.7 249,540.5 أقيات جارية من قروض ألجل    

 - 700,000.0 700,000.0 قروض قصيرة األجل 

% 14.2 39,426.7 45,034.3 تيهيالت ائتمانية  –بنوك دائنة   

% 39.4- 764,292.9 463,428.1 التزامات عقود التاجير قصيرة األجل   

% 39.9 61,038.9 85,388.9 مصلحة الضرائب   

 % 2.8- 6,091,642.4 5,920,366.9 إجمالي االلتزامات المتداولة 

 % 2.8- 8,365,420.4 8,134,231.3 إجمالي االلتزامات 

 % 2.2 12,151,577.3 12,415,030.4 إجمالي االلتزامات وحقو، المل ية 
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19.9%

7.5%

15.2%

14.2%

20.4%

22.8%

 مدينة نصر ليسلان والتعمير 

، حيث نجحت منذ انطالق أعمالها من أبرز الشرركات الرائدة في مجاالت التشرييد والبناو والتطوير العقاري في مصرر شرركة مدينة نصرر لإلسركان والتعمير تعد

قامت الشررركة بتطوير مشررروعات كبرذ منذ نشررتتها تتضررمن مع م أحياو مدينة قد  وفي تلبية االحتياجات السرركنية لماليين المواطنين المصررريين.    1959عام 

، انطلقت الشررركة نحو التوسررع بنطاق  1996 وعقب قيد الشررركة بالبورصررة المصرررية عاممليون مواطن.    3أكثر من بمحاف ة القاهرة، التي تحتضررن  نصررر  

نية والبنى أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المسررتهدفة في سرروق التطوير العقاري المصررري، مسررتفيدة من سررجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشررروعات السررك

تمتد بصرمتها إلى مواقع جغرافية أخرذ على مسرتوذ البالد، حيث  و التحتية وفق أعلى مسرتويات الجودة. يقع المقر الرئيسري للشرركة في منطقة القاهرة الكبرذ،

، موزعة  2022حتى نهاية الربع األول من عام    . تبلغ مشرروعات الشرركة ثمانية مشرروعاتمليون متر مربع  9تصرل إلى نحو  تح ى بمحف ة أراضري جذابة  

مليون متر مربع، وهو مشرروت متعدد االسرتخدامات تم تصرميمه بعناية ليصربح   3.5على مشرروعين رئيسريينأ أولهما مشرروت جتاي سريتيج، الممتد على مسراحة  

ا المشررروت الثاني جسرررايج فيمتد على مسرراحة   ا مشررروت متعدد االسررتخدامات، ويحتل موقع ا    5.5وجهة حضررارية متكاملة. أم  مليون متر مربع، وهو أيضرر 
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 واإلفادات الميتقبليةالتوقعات 

أو توصية من أي نوع لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمرابة المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشلل عرًضا عاًما بموجب أي تشريع معمول به، وال تشلل عرًضا للبيع،  

مارات في الماضي، أو العائد على هذه المالية أو سيرها من األدوات المالية. المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة باليعر الذي تم عنده اراء أو بيع االسترنصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق  

 .االسترمارات، ال يملن االعتماد عليها  مؤار لألداء الميتقبلي لتل  االسترمارات
 

ليقين وعوامل مهمة أخرى والتي قد تتيبب في أن تلون النتائج أو األداء أو  يحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تللعية. قد تنلوي تل  البيانات التللعية على مخاتر معروفة وسير معروفة، وسيرها من أوجه عدم ا 

لتللعية على افتراضات  مختلفة جوهريًا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات ميتقبلية يتم التعبير عنها أو ضمنيًا بهذه البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات ا   )"الشر ة"(  مدينة نصر ليسلان والتعميراإلنجازات الفعلية لشر ة  

 بل.عديدة فيما يتعلق باستراتيجيات الشر ة الحالية والميتقبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشر ة في الميتق
 

ر أي منها إاارة ضمنية أو تا يد أو ضمان بدقة أو ا تمال االفتراضات التي تيتند  وال ينبغي اعتبار أي من التقديرات الميتقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمرابة مؤارات أو وعود، وال ينبغي اعتبا

أو تعهد بنشر أي تحديرات أو   تٌعنى فقط في تاري  إصدارها، وهي تخضع أيًضا لمتللبات االمترال للقوانين واللوائح المعمول بها. وتتبرأ الشر ة صراحةً من أي التزامإليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التللعية 

 التغييرات في العوامل التي تؤثر على هذه العبارات. مراجعات على أي بيانات تللعية متضمنة في العرض التقديمي لتعلس النتائج الفعلية أو أي تغير في االفتراضات أو
 

عامة تم جمعها في هذا التاري  وللنها قد تخضع للتغيير دون إاعار ميبق. وتعتمد    المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط في تاري  العرض التقديمي، وتيتند تل  المعلومات واآلراء إلى بيانات

نين واللوائح المعمول بها، ال تنوي الشر ة أو أي من و الئها أو موظفيها أو   ة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أنها موثوقة، وللنها ال تضمن دقتها أو ا تمالها. مع مراعاة االلتزام بالقواالشر

 معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحديث أو المراجعة لهذا العرض التقديمي أو أي معلومات واردة فيه. ميتشاريها، أو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد الميتلم باي
 

قارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و / أو  الفات بين آليات إعداد تتم اقتباس بعض المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية سير المدققة. قد يلون هناك اخت

عليها فيما   للجهالة لفهم هذه االختالفات بشلل  امل ومفصل وأي من اآلثار المترتبةمبادئ المحاسبة المقبولة عموًما في الواليات المتحدة، ولذل  ينبغي علي  الرجوع إلى ميتشاري  المحترفين و / أو إجراء الفحت النافي 

بهدف التقريب. ووفقًا لذل ، قد ال تلون األرقام العددية الموضحة في خانات يتعلق بالمعلومات المالية لات الصلة الواردة في هذا العرض. وتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقديمي إلى تعديالت  

  رقام التي سبقتها.المجموع في بعض جداول ملابقاً للتجميع الحيابي لأل
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