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Madinet Nasr for Housing & Development (MNHD) 

Press Release 

 MNHD Signs MoU with El Hazek Construction to Implement Construction Works Worth 
EGP 1.5 bn 

The MoU includes the construction of a number of buildings in Shalya project, Taj City  

Cairo 18 September 2022_ Madinet Nasr for Housing and Development (Egyptian Stock Exchange Code 

MNHD.CA) - one of Egypt’s leading urban community developers, announced today the signing of a 

Memorandum of Understanding (MoU) with El Hazek Construction  - the leading construction company of El 

Hazek Group - to carry out construction work worth EGP 1.5 billion for its projects starting with “Shalya” project 

in Taj City, New Cairo. 

The MoU was signed by Eng. Abdallah Sallam, CEO of MNHD and Eng. Mahmoud Yehia El Hazek, Managing 

Director of El Hazek Construction. Under this agreement, Al Hazek Construction will carry out the construction 

work of 34 residential buildings in the “Shalya” project with a total of 941 units with various spaces ranging from 

69 to 300 sqm, spanning 34 feddans. The scope of work will extend to cover a number of phases within the 

project over the two-year term of the agreement. The first phase of the project is expected to be delivered within 

18 months. 

With its strategic location in New Cairo on the ring road, Taj City is within close proximity of Cairo International 

Airport, and minutes away from East Cairo, Downtown, and Heliopolis. Developed over an area of 3.5 million 

square meters with a total sales volume of EGP 30 billion, Taj City is a remarkable milestone in MNHD’s 63+ 

years of presence in the Egyptian market. The flagship project infuses the attractive design of residential 

complexes with the best-in-class facilities, shopping concepts and modern lifestyle, and spectacular green 

landscape. Shalya is strategically located within the downtown area of Taj City with breathtaking views of lush 

landscaping in all directions and a unique design that ensures the highest levels of privacy and a variety of unit 

types. 

Commenting on the MoU signing, Eng. Abdallah Sallam, CEO of MNHD, said “We are privileged to partner with 

a leading name such as El Hazek Construction to carry out construction work for the residential units in "Shalya" 

project. We are keen to cooperate with renowned construction companies, and this new partnership is part of 

MNHD’s strategy to develop a mixed-use land portfolio in "Taj City" project and expand its portfolio of residential 

units with the highest standards.” 

On his side, Eng. Mahmoud Yehia El Hazek, CEO of El Hazek Construction, said that cooperating with MNHD 

is a valuable addition to El Hazek Construction’s track record of achievements in the Egyptian market, especially 

in light of the continuous growth the local real estate market has been witnessing. “This partnership serves our 

vision in providing top-notch real estate products, leveraging our extended expertise in this domain, to contribute 

to the development and growth of communities. 

 

-End- 
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Madinet Nasr for Housing & Development (MNHD) 

Press Release 

 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 eight active projects across two main developments at the close of 

Q1 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. 
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 مدينة نرص لإلسكان والتعمي  

  
 بيان صحف 

 

 أع ال إنشرراة ةتوقع مذكلة تفاهم مع مسحاذق سكنشرراتمل سرنف ذ  مدينة نصررل سكارروال عمسر   ل  

 مل ار جن ه    1.5 بق  ة ال مسشلكةب شلعع

 " بتاج سيتي   شالياتشمل مذكرة التفاهم تنفيذ عدد من المباني في مشروع " 

 

 2022 ابر بل 18مسقاهلة  

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

 إنشائية بقيمة  لللقيام بأعما  -الشركة الرائدة في مجال اإلنشاءات والتابعة لمجموعة الحاذق  –توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الحاذق لإلنشاءات  عن  

 . بمنطقة القاهرة الجديدة"تاج سيتي"  في" الكائن شاليابمشروع " تبدأ مليار جنيه 1.5

  يحيي  والمهندس محمودالتعمير  نصر لإلسكان و  مدينةلشركة    التنفيذي  الرئيس عبد هللا سالم العضو المنتدب و  شهد توقيع االتفاقية كل من المهندس

 34بناء  بوبموجب هذه االتفاقية، تقوم شركة الحاذق لإلنشاءات بتنفيذ األعمال اإلنشائية الخاصة  .  لشركة الحاذق لإلنشاءات  الرئيس التنفيذيالحاذق  

تترواح  ل  ةمن حيث المساح  بالمشروع  تتنوع الوحداتحيث    فدانًا  34وحدة على مساحة تبلغ    941بإجمالي عدد وحدات يبلغ    شاليامبني سكني بمشروع  

على مدار عامين وهي فترة سريان   بمشروعات الشركة المختلفةيمتد نطاق العمل ليشمل عدد أخر من المراحل  . و  متر مربع  300  إلي  69بين  

  شهر.  18ومن المتوقع أن يتم تسليم المرحلة األولي من المشروع خالل  االتفاقية.

حيث يبعد دقائق    من مطار القاهرة الدولي  على الطريق الدائري بالقرب  بمنطقة القاهرة الجديدة  المتميزاالستراتيجي  يتميز مشروع تاج سيتي بموقعه  

المدينة    كل من  عن القاهرة ومنطقة وسط  للشركة  و،  وهليوبوليسمنطقة شرق  أكبر األراضي المملوكة  المشروع على واحدة من  يتم تطوير هذا 

العالمات البارزة في مسيرة مدينة نصر لإلسكان   هذا المشروع أحدويُعد    .مليار جنيه  30  يقدر بـمبيعات  بإجمالي حجم  مليون متر مربع    3.5بمساحة  

، حيث يجتمع التصميم الجذاب للمجمعات السكنية بأفضل المرافق وأحدث أساليب التسوق عاًما في السوق المصري   63التي تمتد ألكثر من    والتعمير

ويتمتع مشروع شاليا بموقع متميز داخل   طبيعية الخالبة.فضاًل عن توفير أنماط الحياة العصرية، ويتناغم كل ذلك في مساحات شاسعة من المناظر ال

تاج سيتي في المنطقة المركزية للمشروع واطالالت فريدة على مساحات خضراء من كافة االتجاهات حيث تم تصميم المشروع لضمان الخصوصية  

 للعمالء وتوفير مختلف أنواع الوحدات. 

عن حرص  التعميرنصر لإلسكان و مدينةلشركة   التنفيذي الرئيسعبد هللا سالم العضو المنتدب ووتعليقًا على توقيع مذكرة التفاهم، أعرب المهندس 

لتنفيذ األعمال اإلنشائية  كبري الشركات العاملة في قطاع المقاوالت وفخره بالتعاون مع شركة رائدة كالحاذق لإلنشاءات  الشركة على التعاون مع  

إنشاء  ولتطوير محفظة األراضي متعددة االستخدامات في مشروع "تاج سيتي"  " وذلك في إطار استراتيجية الشركة  شاليامشروع "للوحدات السكنية ب

 على معايير الكفاءة والجودة.  ة وفقًا ألوحدات سكنية جديد

خطوة  أن التعاون مع شركة مدينة نصر لإلسكان والتعمير    لشركة الحاذق لإلنشاءات  الرئيس التنفيذيالحاذق    يحيي  المهندس محمودقال  ومن جانبه،  

تتماشي هذه حيث  خاصة في ظل حالة النمو التي يشهدها السوق العقاري المحلي  هامة في سجل إنجازات شركة الحاذق لإلنشاءات بالسوق المصري  

 . عاتللمساهمة في تطوير ونمو المجتم تقديم أفضل المنتجات العقارية اعتمادًا على خبرتها الطويلة في هذا المجال لالشركة  الشراكة مع أهداف 

 —نهاية البيان  —
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 مدينة نرص لإلسكان والتعمي  

  
 بيان صحف 

  

 مدينة نصر لإلسكان والتعمير 

من أبرز الشـركات الرائدة في مجاالت التشـييد والبناء والتطوير العقاري في مصـر، حيث نجحت منذ انطالق أعمالها  شـركة مدينة نصـر لإلسـكان والتعمير تعد

المـصريين. وقد قامت الـشركة بتطوير مـشروعات كبرن منذ نـشأتها تتـضمن معظم أحياء مدينة نـصر في تلبية االحتياجات الـسكنية لماليين المواطنين   1959عام 

، انطلقت الشركة نحو التوسع بنطاق أعمالها لتغطي 1996مليون مواطن. وعقب قيد الشركة بالبورصة المصرية عام  3بمحافظة القاهرة، التي تحتضن أكثر من 

لتطوير العقاري المصـري، مسـتفيدة من سـجل إنجازاتها الحافل في تنفيذ المشـروعات السـكنية والبنى التحتية وفق أعلى مختلف القطاعات المسـتهدفة في سـوق ا

ــتون البالد، حيث ت  ــركة في منطقة القاهرة الكبرن، وتمتد بصــمتها إلى مواقع جغرافية أخرن على مس ــي للش ــتويات الجودة. يقع المقر الرئيس حظى بمحفظة  مس

، موزعة على مشــروعين 2022مليون متر مربع. تبلغ مشــروعات الشــركة يمانية مشــروعات حتى نهاية الربع األول من عام   9ل إلى نحو أراضــي جذابة تصــ

احة   يتي"، الممتد على مـس روع "تاج ـس يين  أولهما مـش تخدامات تم تصـميمه بعناية ليصـبه وجهة حضـارية   3.5رئيـس روع متعدد االـس مليون متر مربع، وهو مـش

ا مـشروع متعدد االـستخدامات، ويحتل موقعًا اـستراتيجيًا على مقربة من  5.5ة. أّما المـشروع الثاني "ـسراي" فيمتد على مـساحة  متكامل مليون متر مربع، وهو أيضـً

 السويس. –العاصمة اإلدارية الجديدة على طريق القاهرة 

  

 


