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Madinet Nasr for Housing & Development (MNHD) 

Press Release 

MNHD Achieves All-Time Record for Single-Month Reservations, Booking EGP 1.5 
Billion in July 2022 

Record-breaking performance for the month of July was boosted by the launch of Elect at Taj City.  
 

Cairo, 22 August 2022 – Madinet Nasr for Housing & Development (“MNHD” or “the Company”), one of 

Egypt’s leading urban community developers, announced today that the Company recorded EGP 1.5 billion in 

total sales for the month of July 2022. This marks the Company’s record figure for reservations in a single 

month. Activity was driven by the launches of Elect and Taj Ville, as well as sales of ready-to-move inventory 

and activity at Croons and Taval at Sarai.  

Historically strong sales activity indicates the Company’s ability to leverage healthy consumer demand despite 

macroeconomic uncertainty and testifies to the great potential of MNHD’s undeveloped land banks at Taj City 

and Sarai for profitable residential and commercial development. MNHD’s record-breaking performance for 

July also came despite the month falling during the traditional summer low season for real estate activity in the 

East Cairo market, further demonstrating the Company’s ability to leverage its quality offerings to drive sales 

growth across various developments. 

July sales were boosted by the launch of the first two phases of Elect. A new 167.2-thousand-sqm 

development launched at Taj City in the final week of July, Elect sits at an elevation of nine meters above the 

rest of Taj City and offers homebuyers a unique selection of one-story, two-story, and Z-villas. MNHD sold 50 

percent of the development’s first phase within two days of launch, recording approximately EGP 400 million in 

sales. More than 50 percent of both phases at Elect have now been sold. 

“Our performance for the month of July is a strong indicator of MNHD’s operational strength,” said Abdallah 

Sallam, CEO of MNHD. “The Company’s record-breaking sales for the month are a testament to the great 

potential of our offerings and the Company’s new turnaround strategy. Our priority is to continue delivering 

sustainable and healthy growth each quarter and to keep our clients satisfied.” 

-- Ends -- 
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About MNHD 

Since 1959, Madinet Nasr Housing and Development (MNHD) has served the housing needs of millions of 

Egyptians. Initially founded to develop master projects for the Cairo district of Nasr City, home to three million 

residents, MNHD has grown into a premier real estate developer and has become one of the country’s most 

recognizable real estate brands. MNHD was listed on the Egyptian Exchange in 1996, capitalizing on a long and 

successful track record of delivering world-class housing and infrastructure projects to broaden its exposure to 

various target segments of the Egyptian real estate market. Anchored in the Greater Cairo Area and with a 

growing presence in other regions of Egypt, the Company holds a land bank of nearly nine million square meters 

(sqm). MNHD had nine active projects across two main developments at the close of H1 2022: Taj City, a 3.5 

million sqm mixed use development positioned as a premier cultural destination, and Sarai a 5.5 million sqm 

mixed use development strategically located near Egypt’s New Administrative Capital between Cairo and Suez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forward Looking Statements 
The information, statements and opinions contained in this Presentation do not constitute a public offer under 

any applicable legislation or an offer to sell or solicitation of any offer to buy any securities or financial 

instruments or any advice or recommendation with respect to such securities or other financial instruments. 

Information in this Presentation relating to the price at which investments have been bought or sold in the past, 

or the yield on such investments, cannot be relied upon as a guide to the future performance of such 

investments. 

This Presentation contains forward-looking statements. Such forward-looking statements contain known and 

unknown risks, uncertainties and other important factors, which may cause actual results, performance or 

achievements of Madinet Nasr for Housing & Development (the "Company") to be materially different from any 

future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. Forward-

looking statements are based on numerous assumptions regarding the Company's present and future business 

strategies and the environment in which the Company will operate in the future.  
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None of the future projections, expectations, estimates or prospects in this Presentation should be taken as 

forecasts or promises nor should they be taken as implying any indication, assurance or guarantee that the 

assumptions on which such future projections, expectations, estimates or prospects are based are accurate or 

exhaustive or, in the case of the assumptions, entirely covered in the Presentation. These forward-looking 

statements speak only as of the date they are made and, subject to compliance with applicable law and 

regulation, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to disseminate any updates or 

revisions to any forward-looking statements contained in the Presentation to reflect actual results, changes in 

assumptions or changes in factors affecting those statements.  

The information and opinions contained in this Presentation are provided as of the date of the Presentation, are 

based on general information gathered at such date and are subject to changes without notice. The Company 

relies on information obtained from sources believed to be reliable but does not guarantee its accuracy or 

completeness. Subject to compliance with applicable law and regulation, neither the Company, nor any of its 

respective agents, employees or advisers intends or has any duty or obligation to provide the recipient with 

access to any additional information, to amend, update or revise this Presentation or any information contained 

in the Presentation. 

Certain financial information contained in this presentation has been extracted from the Company's unaudited 

management accounts and financial statements. The areas in which management accounts might differ from 

International Financial Reporting Standards and/or U.S. generally accepted accounting principles could be 

significant and you should consult your own professional advisors and/or conduct your own due diligence for 

complete and detailed understanding of such differences and any implications they might have on the relevant 

financial information contained in this presentation. Some numerical figures included in this Presentation have 

been subject to rounding adjustments. Accordingly, numerical figures shown as totals in certain tables might not 

be an arithmetic aggregation of the figures that preceded them. 
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 مدينة نرص لإلسكان والتعمي  

  
 بيان صحف 

 

 بق  ة  شرر ل عمحدفي    ق اارر ةإج اسي حجوزمت  نجح في تحق ق  تمدينة نصررل سكارروال عمسر   ل  

 2022يوس و خالل  مل ار جن ه 1.5

   "تاج سيتي" في  "إليكت " شروعمإطالق يعكس هذا األداء القياسي نجاح الشركة في 

 

 2022 أغسطس  22مسقاهلة  

 – وهي شركة رائدة بمجال التطوير العقاري في مصر  –(  MNHD.CAأعلنت اليوم شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير )كود البورصة المصرية  

ستثنائي ويرجع هذا األداء اال.  2022خالل شهر يوليو  مليار جنيه    1.5قياسية بقيمة    واحد  شهرحجوزات قياسية خالل  إجمالي    عن نجاحها في تسجيل

 " تافال"و  "كرونز" المبيعات بمشروعي  كفاءة  والوحدات الجاهزة لالستالم  محفظة  عات  إلى مبيباإلضافة  ،  "يلڤتاج  "و   "إليكت"  مشروعي  إطالقإلى  

 ."سرايالتابعتين لمشروع "

على    المرتفعة  الطلبمعدالت  على تعظيم االستفادة من  قدرتها  ويعكس نجاح الشركة في مواصلة تسجيل إجمالي مبيعات بأعلى المستويات التاريخية،  

والفرص الجذابة    الهائلةعلى اإلمكانيات    قوية  شهادة  . ويعد ذلك بمثابةالتي يشهدها الوضع االقتصادي الكليالتحديات الراهنة  غم  ر  العقارية،    وحداتال

. فائقة الجودة  تجاريةالسكنية والعقارية  الوحدات  التطوير  مع االستمرار في    "سراي" و  "تاج سيتيمشروعي "ب   المتبقيةمحفظة األراضي  طرحها  تالتي  

القياسي خالل شهر يوليو، على الرغم من   العقارل  الموسميالتباطؤ  وقد تمكنت الشركة من إحراز هذا األداء  القاهرة  اتسوق    فترةخالل    بشرق 

 دفع عجلة نمو المبيعات بمختلف مشروعاتها.  في  عروضها المقدمةالصيف، مما يؤكد قدرة الشركة على التوظيف األمثل للقيمة الفائقة ل

وهو جزء من    ، بيعات خالل شهر يوليوفي تعزيز إجمالي المساهم  نجاح الشركة في إطالق أول مرحلتين من مشروع "إيلكت"  جدير بالذكر أن  

الماضي الجديدة تم إطالقه خالل األسبوع األخير من شهر يوليو  القاهرة  التصميمات    .مشروع "تاج سيتي" في  المشروع فيالت بمختلف  ويضم 

من إطالق المشروع الشركة منذ ألف متر ويرتفع بتسعة أمتار عن باقي وحدات "تاج سيتي". وقد تمكنت   167.2العصرية وتبلغ مساحته اإلجمالية 

نجحت الشركة في   كما  .  اإلطالقمليون جنيه خالل يومين فقط من    400ل مبيعات بحوالي  يتسج ونجحت في  من وحدات المرحلة األولى    %50بيع  

 . من إجمالي وحدات المرحلتين حتى الوقت الراهن %50بيع 

عن اعتزازه باألداء االستثنائي    التعميرنصر لإلسكان و  مدينةلشركة    التنفيذي  الرئيسعبد هللا سالم العضو المنتدب و  أعرب المهندس  ،السياق  هذاوفي  

الشركة   حققتها   تيال  المبيعات القياسية. كما تعكس  التشغيلية  كفائتهاواضحة على    شهادةبمثابة    يعدوالذي    ،شهر يوليوالشركة خالل    أحرزتهالذي  

من النتائج المشرفة خالل  بالمزيد  ، والتي تبشر  ة النمو الجديدة التي تتبناها واستراتيجي  هامنتجات   بها ، المقومات الجذابة التي تنفرد  الشهرخالل نفس  

 نمو صحي ومستدام كل ربع والمحافظة على رضاء العمالء.  الراهنة التركيز على تحقيقخالل المرحلة    الشركةن أولويات  أ سالم    أكد الفترة القادمة. و

 —نهاية البيان  —
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 مدينة نصر لإلسكان والتعمير  

من أبرز الشررركات الرائدة في مجاالت التشررييد والبناء والتطوير العقاري في مصررر، حي  نجحت منذ   شررركة مدينة نصررر لإلسرركان والتعمير  تعد

في تلبية االحتياجات السرركنية لماليين المواطنين المصررريين. وقد قامت الشررركة بتطوير مشررروعات كبرأ منذ نشررأتها    1959انطالق أعمالها عام 

،  1996مليون مواطن. وعقب قيد الشررركة بالبورصررة المصرررية عام  3ة، التي تحتضررن أكثر من تتضررمن معظم أحياء مدينة نصررر بمحافظة القاهر

 انطلقت الشرركة نحو التوسرع بنطاق أعمالها لتغطي مختلف القطاعات المسرتهدفة في سروق التطوير العقاري المصرري، مسرتفيدة من سرجل إنجازاتها

فق أعلى مسرررتويات الجودة. يقع المقر الرئيسررري للشرررركة في منطقة القاهرة الكبرأ، وتمتد  الحافل في تنفيذ المشرررروعات السررركنية والبنى التحتية و

مليون متر مربع. تبلغ مشررروعات   9بصررمتها إلى مواقع جغرافية أخرأ على مسررتوأ البالد، حي  تحظى بمحفظة أراضرري جذابة تصررل إلى نحو  

زعة على مشرروعين رئيسريينأ أولهما مشرروع "تاج سريتي"، الممتد على  ، مو2022ول من عام نصرف األمشرروعات حتى نهاية ال تسرعةالشرركة  

ا المشرروع الثاني "سرراي"    3.5مسراحة  مليون متر مربع، وهو مشرروع متعدد االسرتخدامات تم تصرميمه بعناية ليصربه وجهة حضرارية متكاملة. أمم

ا مشررروع متعدد االسررتخدامات،  5.5فيمتد على مسرراحة  ويحتل موقع ا اسررتراتيجي ا على مقربة من العاصررمة اإلدارية   مليون متر مربع، وهو أيضرر 

 السويس. –الجديدة على طريق القاهرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التوقعات واإلفادات المستقبلية 

ا بموجب أي   ا عام  ا للبيع، أو توصية المعلومات والبيانات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي ال تشكل عرض  تشريع معمول به، وال تشكل عرض 

وات المالية. من أي نوع لشراء أي أوراق مالية أو أدوات مالية، وال تعد بمثابة نصيحة أو توصية فيما يتعلق بهذه األوراق المالية أو غيرها من األد

راء أو بيع االستثمارات في الماضي، أو العائد على هذه االستثمارات، المعلومات الواردة في هذا العرض التقديمي والمتعلقة بالسعر الذي تم عنده ش

 .ال يمكن االعتماد عليها كمؤشر لألداء المستقبلي لتلك االستثمارات

 

يقين ليحتوي هذا العرض التقديمي على بيانات تطلعية. قد تنطوي تلك البيانات التطلعية على مخاطر معروفة وغير معروفة، وغيرها من أوجه عدم ا 

مختلفة    وعوامل مهمة أخرأ والتي قد تتسبب في أن تكون النتائج أو األداء أو اإلنجازات الفعلية لشركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير )"الشركة"(

لتطلعية على افتراضات  جوهري ا عن أي نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يتم التعبير عنها أو ضمني ا بهذه البيانات االستشرافية. تعتمد البيانات ا

 عديدة فيما يتعلق باستراتيجيات الشركة الحالية والمستقبلية ومناخ األعمال والبيئة التي تعمل بها الشركة في المستقبل.
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عتبار أي منها وال ينبغي اعتبار أي من التقديرات المستقبلية أو التوقعات المتضمنة في هذا العرض التقديمي بمثابة مؤشرات أو وعود، وال ينبغي ا

ى فقط في تاريخ  إشارة ضمنية أو تأكيد أو ضمان بدقة أو اكتمال االفتراضات التي تستند إليها هذه التوقعات أو التقديرات. هذه البيانات التطلعية تٌعن

ا لمتطلبات االمتثال للقوانين واللوائه المعمول بها. وتتبرأ الشركة صراحة  من أي ال تزام أو تعهد بنشر أي تحديثات أو  إصدارها، وهي تخضع أيض 

التي مراجعات على أي بيانات تطلعية متضمنة في العرض التقديمي لتعكس النتائج الفعلية أو أي تغير في االفتراضات أو التغييرات في العوامل  

 تؤثر على هذه العبارات.

 

العرض التقديمي، وتستند تلك المعلومات واآلراء إلى بيانات عامة تم  المعلومات واآلراء الواردة في هذا العرض التقديمي يعتد بها فقط في تاريخ  

نها  جمعها في هذا التاريخ ولكنها قد تخضع للتغيير دون إشعار مسبق. وتعتمد الشركة على المعلومات التي تم الحصول عليها من مصادر يعتقد أ

لقوانين واللوائه المعمول بها، ال تنوي الشركة أو أي من وكالئها أو موظفيها أو  موثوقة، ولكنها ال تضمن دقتها أو اكتمالها. مع مراعاة االلتزام با

العرض    مستشاريها، أو عليها أي واجب أو التزام نحو تزويد المستلم بأي معلومات إضافية، سواء على سبيل التعديل أو التحدي  أو المراجعة لهذا

 التقديمي أو أي معلومات واردة فيه.

 

ت  المعلومات المالية الواردة في هذا العرض التقديمي من تقرير اإلدارة والقوائم المالية غير المدققة. قد يكون هناك اختالفات بين آليا  تم اقتباس بعض

ا في الواليات المتحدة، و ك ينبغي عليك  لذلإعداد تقارير اإلدارة عن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية و / أو مبادئ المحاسبة المقبولة عموم 

يها فيما الرجوع إلى مستشاريك المحترفين و / أو إجراء الفحص النافي للجهالة لفهم هذه االختالفات بشكل كامل ومفصل وأي من اآلثار المترتبة عل

يمي إلى تعديالت بهدف يتعلق بالمعلومات المالية ذات الصلة الواردة في هذا العرض. وتخضع بعض األرقام العددية المدرجة في هذا العرض التقد

  بقتها.التقريب. ووفق ا لذلك، قد ال تكون األرقام العددية الموضحة في خانات المجموع في بعض جداول مطابقا  للتجميع الحسابي لألرقام التي س

 


