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«مدٌىة وصر نإلسكان وانتعمٍر» تسجلم تعادجدا دٍاسجٍة بقٍمجة  1.1مهٍجا جىٍج
خالل وىفمبر  6112بفضم تعاددا مشروع «سراي»
أػلٌث الْ٘م ششكة هذٌٗة ًصش لإلعكاى ّالحؼو٘رش ككرْد البْسصرة الوصرشٗة ُّ – )MNHD.CAرٖ شرشكة ساةرذم بو را
الحطْٗش الؼقاسٕ فٖ هصش – ػي الحؼاقذات خال ًْفوبش  ،6102ح٘ث بلغث الحؼاقذات  0.0هل٘اس جٌَ٘ ُّْ ،هرا ٗولر 74
ضؼف جؼاقذات ًفظ الفحشم هي ػام ّ 6102الحٖ بلغث  6..7هلْ٘ى جٌَّ٘ٗ .شجغ األداء القْٕ بشك سة٘غرٖ للرٔ جؼاقرذات
هششّع «عشإ» الزٕ أطلقحَ الششكة هؤخشا.
ّخال الفحشم الوٌحِ٘ة فٖ ًْ .1فوبش  6102بلغث جؼاقذات الششكة  ..0هل٘اس جٌ٘رَُّ ،رْ ًورْ بوؼرذ عرحة أضرؼام هقابر
 267.7هلْ٘ى جٌَ٘ خال ًفظ الفحشم هي ػام  ،6102ف٘وا ٗؤكذ هْاصلة جحق٘ق ًحاةج ق٘اع٘ة ػلٔ غشاس ًحاةج الشبرغ اللالرث
هي ػام ّ .6102ػلٔ ُزٍ الخلف٘ة بلغث حصة الششكة فٖ هششّع «كاب٘حا جاسدًض»  .79..هل٘رْى جٌ٘رَ هٌرز بذاٗرة الؼرام
ال اسٕ.
وفٍما ٌهً عرض نهمبٍعا انتعاددٌة
انمشروع
لجوالٖ الحؼاقذات
حصة الششكة فٖ
هششّع كاب٘حا جاسدًض
اإلجمانً
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-

-
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-

-

1.116.232.911

63.322.436

 97ضعف

3.943.331.241

269.934.711

 7أضعاف

جذٗش بالزكش أى هششّع «عشإ» الزٕ أطلقحَ الششكة بحاسٗخ ًْ 2فوبش  6102شِذ لقباالً قًْٗا هي جاًب الؼوالء ،ح٘رث جرن
جغ ر ٘ جؼاقررذات بق٘وررة  944هل٘ررْى جٌ٘ررَ بحلررْ ًِاٗررة شررِش ًررْفوبشُّ ،ررْ هررا ٗول ر ًغرربة  %96هرري ح ررْصات ّحررذات
الوررشحلح٘ي األّلررٔ ّاللاً٘ررة ،ػل ًوررا بررلى الشررشكة جحْقررغ جغر ٘ الحؼاقررذات لٌغرربة الر  %8الوحبق٘ررة هرري لجوررالٖ ػررذد الْحررذات
الوح رْصم خررال دٗغرروبش ال راسّٕ .جْاصر الشررشكة ب٘رغ ّحررذات هشررشّع «جرا عرر٘حٖ» ،ػل ًوررا بلًِرا عرراُوث بوبلر 002
هلْ٘ى جٌَ٘ هي لجوالٖ جؼاقذات شِش ًْفوبش.
ّفررٖ ُررزا الغرر٘ا أػررش الوٌِررذط أحوررذ الِ٘حوررٖ الؼضررْ الوٌحررذ لشررشكة هذٌٗررة ًصررش لإلعرركاى ّالحؼو٘ررش ،ػرري عررشّسٍ
باعحوشاس األداء القْٕ خال شِش ًْفوبش ّالزٕ ٗلجٖ ػلٔ أػقا الٌحاةج الوششفة الحٖ حققحِرا الشرشكة خرال الشبرغ اللالرث
هي الؼام ال اسّٕ .أػرش الِ٘حورٖ ػري ققحرَ فرٖ قرذسم الشرشكة ػلرٔ هْاصرلة ُرزا األداء خرال الفحرشم الوقبلرة هغرحف٘ذًم هري
الؼالهة الح اسٗة الباسصم الحٖ ٌٗفشد بِا هششّػٖ «عشإ» ّ«جا ع٘حٖ».
جذٗش بالزكش أى ششكة هذٌٗة ًصش لإلعكاى ّالحؼو٘ش جقْم بحطْٗش خوغة هششّػات سة٘غ٘ة بوٌطقة القاُشم الكبرشٓ ،ح٘رث
جضن ُزٍ الوششّػات أكلش هي  8آالم ّحذم عكٌ٘ة هحٌْػة ب٘ي هخحلف هشاح اإلًشاء ّالحصو٘ن.
—ًِاٗة الب٘اى—
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عه شركة مدٌىة وصر نإلسكان وانتعمٍر
جلجٖ ششكة هذٌٗة ًصش لإلعكاى ّالحؼو٘ش ػلٔ سأط الششكات الوصشٗة رات الخبشم فٖ ه االت الحش٘٘ذ ّالبٌاء ّالحطْٗش الؼقاسٕ فٖ
هصش .قاهث الششكة بحطْٗش هششّػات كبشٓ هٌز ًشلجِا جحضوي هؼظن حٖ هذٌٗة ًصش ّالزٕ ٗوحذ ػلرٔ هغراحة جح راّص  71هل٘رْى
هحش هشبغ بالقاُشم الكبشٓ ّٗؼذ ب٘حا ً ألكلش هي  .هلْ٘ى هْاطيّ .جحظٔ الششكة بوخضّى أساضٖ جرزا فرٖ القراُشم ٗحضروي هغراحة
 ..2هلْ٘ى هحش هشبغ بوْقغ هحو٘ض ػلٔ هقشبة هي هطاس القاُشم الذّلٖ ّ 2.2هلْ٘ى هحرش هشبرغ ػلرٔ طشٗرق القراُشم الغرْٗظ .لوضٗرذ
هي الوؼلْهات ٗشجٔ صٗاسم هْقؼٌا اإللكحشًّٖwww.mnhd.com :

أحمد انهٍتمً
الؼضْ الوٌحذ
ششكة هذٌٗة ًصش لإلعكاى ّالحؼو٘ش
 7شاسع ْٗعف ػباط
هذٌٗة ًصش ،القاُشم
جل٘فْى 6711 2614 :ك+6 )16
aelhitamy@mnhd.com
صالح دطامش
سة٘ظ ػالقات الوغحلوشٗي
ششكة هذٌٗة ًصش لإلعكاى ّالحؼو٘ش
 7شاسع ْٗعف ػباط
هذٌٗة ًصش ،القاُشم
جل٘فْى 6711 2614 :ك+6 )16
skatamish@mnhd.com

