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مبيعات "إعمار مصر" ترتفع  %2.12في 21.2
النتائج المالية للفترة المنتهية في  1.ديسمبر  21.2بنتائج الفترة المالية المنتهية في  1.ديسمبر 21.2
 صافي قيمة عقود المبيعات ترتفع  %2.12إلى  618مليار جنيه مصري
 تسليم  6.8وحدة
 ارتفاع اإليرادات  %2213لتصل إلى  312مليار جنيه مصري
 نمو مجمل الربح بنسبة  %2218ليحقق  8761.مليون جنيه مصري (الهامش )%3312
 صافي األرباح بعد الضرائب يرتفع  %.3212إلى  62217مليون جنيه مصري

القاهرة 2. ،مارس  :21.6أعلنت شركة إعمار مصر للتنميةُ ،كبرى شركات التطوير العقاري في مصر ،عن نتائج
أعمالها للفترة المالية المنتهية في  3.ديسمبر  ،23.2طبقا لمعايير المحاسبة المصرية.
إرتفعت إيرادات الشركة خالل عام  23.2بنسبة  %2213لتصل إلى  312مليار جنيه مصري مقارنة مع  218مليار جنيه
مصري في عام  ،23.2كما ارتفع صافي األرباح خالل الفترة ذاتها بمقدار الضعف إلى  62217مليون جنيه مصري مقارنة
مع  2.718العام الماضي ،وذلك كنتيجة مباشرة لتسليم  6.8وحدة في مختلف مشاريع الشركة.
بلغت قيمة عقود المبيعات  618مليار جنيه مصري ،بزيادة قدرها  %2.12مقارنة مع  71.مليار جنيه مصري لعام 23.2
بينما بلغت اجمالي المبيعات التراكمية للشركة منذ بدء النشاط  3318مليار جنيه مصري .بلغ مجمل الربح  8761.مليون
جنيه مصري عن عام  23.2مقارنة مع  7771.مليون جنيه مصري عن عام .23.2
وتعليقا على النتائج المالية ،قال السيد محمد العبار ،رئيس مجلس إدارة إعمار مصر للتنمية" :تعكس هذه النتائج بما فيها
العائدات واألرباح والمبيعات الصافية ،المكانة الرفيعة التي تتمتع بها إعمار مصر التي أرست معايير مبتكرة لمفهوم التطوير
العقاري عبر مشاريعها المرموقة .لقد قامت الشركة بتسليم  236وحدة سكنية في مشروع ’ميفيدا’ في الوقت الذي تجاوز فيه
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عدد الحجوزات مستوى الطلب المتوقع في منتجع مراسي على الساحل الشمالي ،وذلك في أعقاب إطالق المرحلة األولى من

سيولة قوية عند  21.مليار جنيه مصري ،ونتطلع قُدما إلى مواصلة
مشروع مارينا .وفي الوقت ذاته ،حافظت الشركة
على+41
4451,4141
فاكــس :

وتعزيز هذا النمو المضطرد في المستقبل".
انتهى-نبذة عن "إعمار مصر"
تعد إعمار مصر للتنمية ُكبرى الشرركا المطرورة للممتمعرا الير نية المرمويرة فره الممهوريرة 1وهره ررركة تابعرة تملر االبيرة همرهمها ررركة
إعمار العقارية ش.م.ع 1المدرجة فره "مرو ببره المراله "ومقرهرا اإلمرارا العربيرة المتةردة .ويبلر إجمراله ميرااة اضرااره المملوكرة لشرركة
"إعمار مصرر" ارواله  0560مليرو مترر مربرو مو عرة علرع هربعرة موايرو متميرتة امرتراتيميا فره ررر  1واررب 1وومرذ القراهرة 1وكر ل فره
الياال الشماله.
ومن هبر المشاريو الةالية ييد التنفي امن مةفظة "إعمار مصر" 1مشروع "هب تاو كايرو" 1وهو مممو رئييره مت امرل متعردب اخمرتاداما
يتومطه مشروع "إعمار م وير" الرايه ال ي يعد وجهة مركتية نابضة بالةياة؛ باإلاافة إلع كل من "مرامه" 1الوجهة اليريااية العصررية فره
الياال الشماله؛ ومشروع "ميفيدا" الي نه عالمه الميتوى فره القراهرة المديردة والر ي يرمره معرايير جديردة علرع ميرتوى المشراريو التطويريرة
الي نية فه الممهورية.
لالستفسارات
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