
 

ل لة وننناللننننننننن ل ق ننن ة     ل   ننن  لحسننننننالقاب للشنننننن ة ننن  خانلفيلتننن   نننا ننن 

ل   اهلفيلمص ةمش  قاتل تشغ  ل ت وي ل

ل

جميل  عبداللطيفل التابعة وألمار لحلول المياه التابعة لحسن عالم القابضة «H.A. Utilities»المشروع المشترك بين  •

 تعظيم الموارد المائية في مصر سوف يساهم في دفع عجلة التنمية من خالل  للطاقة

 

ل2019أل ي لل10ة واه ةلفيل

 

الرائدة في مجال الهندسررة واشاشرراعاى علس السرراحة اشقليمية ومقرها مصررر وتقوم  – حسررن عالم القابضررة شررر ة اليوم أعلنت

  دخلت في مشررروع مشررترك مع أاها  –بخدمة قاعدة واسررعة من العمالع المحليين والدوليين في الشرررو ا وسررل وشررمال أفريقيا 

الشررررا والصررررف لمياه من أجل التوسرررع في مشرررروعاى المياهف بما في تلل التحلية والمعالجة  للطاقةعبداللطيف جميل شرررر ة 

ان تلون الشررررا ة من علس  ا فراد في مصررررلعمالع ا الصرررحيف بهدف تقديم الخدماى والحلول المتلاملة للعمالع الصرررناعيين و

 .للطاقة جميل اللطيفالتابعة لعبد لحلول المياهوألمار  حسن عالم القابضةالتابعة ل «H.A. Utilities»خالل 

 

مشرررررروعاى البنية لخبراى التي تحظس بها إدارتا الشرررررر تين في تطوير علس تحقيق التلامل والتوظيف ا مثل ل تقوم الشررررررا ةو

في مصرررر بنظامي حلول المياه تطوير مشرررروعاى تطوير الشررررا   تفاقية تسرررتهدف االتحتية للمياه علس الصرررعيد اشقليميف حي  

تلعب  الدور الفعال الذ  ف باشضررافة إلس ( في السرروو المصررر (BOO تشررليلال-تمللال-بناعالو( BOT) تسررليمال-تشررليلال-بناعال

علس الشرررا ة اسررتراتيجية التشررليل. وعالوة علس تلل سررتر   الصرريااة وأعمال في ضررا اتسررتثماراى وتقديم خدماى  الشرررا ة

 .ستقبليةالم اتيراداىمن أجل تسريع وتيرة تحقيق  والصيااةالتشليل قائمة وشر اى مشروعاى عملياى استحوات علس 

 

ل. ع دلمالة ع اءلخت ف لأحجابلمل  ي ةمش  قاتلحا  ًالإ ام للت رسلة ش ة    ال

 

أن شررر ت  تذخر بسررجل حافل من ا عمال  ،ق   لقابلة  ئ سلة تنف ذيل  ج وق لحسننالقابلة واللنن لوفي هذا السررياوف أ د

مع شر ة رائدة  ا ة مثمرةللدخول في شرف معبًرا عن سعادت  ا ساسية وخاصة في قطاع معالجة المياهقطاع البنية الناجحة في 

لتوسررريع اطاو الخدماى التي تقدمها حسرررن عالم من خالل اتسرررتثمار والتطوير والتشرررليل لمشرررروعاى  ألمار لحلول المياهمثل 

 .اتقتصادية في مصرالت ام شر ت  تجاه دعم وتطوير اتقتصاد المصر  ودفع عجلة التنمية علس ت هذه الشرا ةالمياهف وأ د أن 

 

ألمار لحلول ف الماللة لشررر ة رئ سلمج سلةإلدةرةل شنن   لق  ة     ل    نائبل نائبلة  ئ سل    ،للفادي اللومن جااب ف 

فتح الباا بقوة أمام شررر تنا للمسرراهمة في مشررروعاى التنمية المسررتدامة التي تتبناها ت «H.A. Utilities»مع  شرررا ةأن ال المياه

عصررررية تتمتع باللفاعة الال مة لتوفير مصرررر وخاصرررة في قطاع الموارد المائيةف وتلل عبر تطسررريس أإلر فعالة شقامة منشررر ى 

 الطلب المت ايد علس إمداداى المياه في مصر.

 

ل—نهاي لة   ان—

ل  



 

لقالمج وق لحسالقابلة والل ل

ل

حسن عالم القابضة هي أعرو مؤسساى القطاع الخاص الرائدة في مشروعاى الهندسة واشاشاعاى وتتخصص بصورة رئيسية 

في مشروعاى البنية التحتية والطاقة والمشروعاى الصناعية في السوو المصر  ومنطقة الشرو ا وسل وشمال أفريقيا. ومنذ 

 تسررربت الشرررر ة سرررمعة راسرررخة وقدراى فنية فائقة وهي تحظس بمحفظة ف ا1936أن بدأ مؤسرررسررروها اشررراإل الشرررر ة خالل عام 

مشرررروعاى متنوعة بفضرررل خبرتها المتفردة في تحديد وتنفيذ المشرررروعاى الجذابة في قطاع البنية التحتيةف حي  قامت الشرررر ة 

مليار  3.5تعاقداتها حوالي مليار دوترف فيما بللت قيمة 3مشررروًعا خالل السررنواى الخمس الماضررية بقيمة  70بتسررليم أ ثر من 

 . 2018دوتر حتس مايو 

 .www.hassanallam.comلم يد من المعلوماىف يرجس ب يارة: 

 

لقالق  ة     ل    ل

ل

عبد اللطيف جميل هي مجموعة من الشر اى المستقلة قااواياً عن بعضها البعض وتعمل عبر عدد واسع من القطاعاى التجارية 

واتسررررررتثماريةف أبر ها تجارة السررررررياراىف وتصررررررنيع قطع الليار لالياى والسررررررياراىف والخدماى الماليةف والطاقة المتجددةف 

وير العقاراىف والخدماى اللوجتسرررررريةف وتجارة اللهربائياى بالتج ئةف والخدماى والخدماى البيئيةف وتطوير ا راضرررررري وتط

اشعالمية. وتحرص عبد اللطيف جميل علس ملااتها المتمي ة  شررريل مثالي للبرا اتسررتثماراى الخارجية في الشرررو ا وسررل 

 وشمال أفريقيا وتر يا. 

 

 www.alj.comي: ويملن معرفة الم يد عن المجموعة عبر موقعها اتللتروا

ل

لأ  ارل ح وللة   اهش   لقال

 

ألمار لحلول المياه هي الشر ة الرائدة عالميًا في مجال استثماراى وتطوير حلول البنية التحتية للمياه. تحظس ألمار ب فاو واسعة 

اجتماعية في منطقة الشررررو ا وسرررل وشرررمال أفريقيا -في المنطقة ومر   مالي قو  والت ام عميق تجاه إحداث تنمية اقتصرررادية

ظيت الشررررررر ة بتدارة تنفيذية تضررررررم أ فاع الخبراع في قطاع موارد المياه بهدف تنفيذ اسررررررتراتيجيتها وتر يا. ومنذ ااطالقتهاف ح

الطموحة. تنبع قوة الشررررر ة من قدراتها الممي ة تنفيذ المشررررروعاى بشررررلل  امل بداية من مراحل التطوير والتمويل والتصررررميم 

التي لها حضور في  للطاقةلو ة باللامل لشر ة عبداللطيف جميل والهندسة حتس التشليل والصيااة. وتعد ألمار شر ة تابعة ومم

 وتر   علس تحقيق ا هداف.دولة حول العالمف وتحت قيادة إدارة تتمتع باللفاعة  30أ ثر من 

 www.almarwater.com.لم يد من المعلوماىف يرجس  يارة: 

ل

ل

ل«H.A. Utilities»قالش   ل

لالستثمار في إاشاع وتشليل مشروعاى مرافق الطاقة والطاقة المتجددة والمياه  2017عام « H.A. Utilities»تطسست شر ة 

علس الدخول في شررا اى  «H.A. Utilities»لتلبية الطلب المت ايد علس مشرروعاى البنية التحتية في مصرر والمنطقة. وتر   

حطاى ومشروعاى الطاقة المتجددة ومشروعاى تنقية وتحلية المياه. لم يد من المعلوماىف يرجس استراتيجية لتطوير وتشليل م

  .www.hautilities.com يارة: 

http://www.hassanallam.com/
http://www.alj.com/
http://www.almarwater.com/
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  استعابل ة توةص :

ل

لأ  ارل ح وللة   اه

لمان وي ل ارس ا

 

 تطوير المؤسسي والتسويقمدير ال

 +34910312635تليفون: 

  manuel.garcia@almarwater.com:ايوالبريد اشللتر

 www.almarwater.com  

 

 حسالقابلة والل ش   ل

 ه ىليح ى

 

  عالقاى المستثمرين مدير قطاع

 +20 - 2 - 2265 - 9027تليفون: 

 Hoda.Yehia@hassanallam.comالبريد اشللترواي: 

www.hautilities.com 

 

 

 

لة تص يحاتلة ت  ع  

ل

حداث تاريخيةف ويملن التعرف علي  عن إلريق أو أيحتو  هذا البيان علس توقعاى مسررررررتقبليةف والتوقع المسررررررتقبلي هو أ  توقع ت يتصررررررل بوقائع 

قديراى"ف "تفترض"ف العباراى والللماى اآلاسرررررررتخدام مثل  قد"ف "قد"ف "الت قدر"ف "تتحمل"ف "تعت قديراى"ف "تهدف"ف "مرتقب"ف "ت قا للت ية "وف

ها او  "توقعاى"ف "تعت م"ف "ترا"ف "تخطل"ف "مملن"ف "متوقع"ف "مشرررررررروعاى"ف "ينبلي"ف "علس علم"ف "سررررررروف"ف او في  ل حالةف ما ينفي

هدف الس التعرف علس التوقع باعتباره مسرررررررتقبلي. هذا ينطبقف علس وج  الخصررررررروصف إلس التوقعاى التي تتضرررررررمن خرا مماثلة التي تأتعبيراى 

ية والتنظيمية معلوماى عن النتائج المالية المستقبلية او الخطل أو التوقعاى بشطن ا عمال التجارية واشدارةف والنمو أو الربحية والظروف اتقتصاد

 رها من المسائل التي تؤثر علس الشر ة.   العامة في المستقبل وغي

 

دارة"( علس أحداث مسرررتقبليةف والتي تقوم علس افتراضررراى اشدارة وتنطو  التوقعاى المسرررتقبلية تعلس وجهاى النظر الحالية شدارة الشرررر ة )"اش

ج الشرررررر ة الفعلية أو أداعها أو إاجا اتها مختلفا علس مخاإلر معروفة وغير معروفة ومجهولةف وغيرها من العوامل التي قد تؤثر علس ان تلون اتائ

اجا اتها الواردة في هذه التوقعاى المستقبلية صراحة أو ضمنا. قد يتسبب تحقق إاختالفا جوهريًا عن أ  اتائج في المستقبلف او عن أداع الشر ة أو 

عملياتها اختالفا جوهريا عن هذه التوقعاى المسررتقبليةف أو عدم توافق  و اتائجأأو عدم تحقق هذا اتفتراض في اختالف الحالة المالية الفعلية للشررر ة 

 و ضمنية. أالتوقعاى سواع  اات صريحة 

 

مر الواقع. تخضع أعمال الشر ة لعدد من المخاإلر والشلوك التي قد تتسبب في اختالف التوقع المستقبلي او التقدير أو التنبؤ اختالفا جوهريًا عن ا 

تتضررمن التقلباى بطسررعار الخاماىف أو تللفة العمالة الال مة لم اولة النشرراإلف وقدرة الشررر ة علس اسررتبقاع العناصررر الرئيسررية بفريق وهذه المخاإلر 

لميف العملف والمنافسة بنجاح وسل متليراى ا وضاع السياسية واتجتماعية والقااواية واتقتصاديةف سواع في مصر أو علس صعيد اتقتصاد العا

اى وتطوراى قطاع الرعاية الصررحية علس السرراحة اشقليمية والدوليةف وتداعياى الحرا ومخاإلر اشرهااف وتطثير التضررخمف وتلير أسررعار ومسررتجد

 المخاإلر.الفائدةف وتقلباى أسعار صرف العمالىف وقدرة اشدارة علس التحرك الدقيق والسريع لتحديد المخاإلر المستقبلية  اشطة الشر ة مع إدارة 

 

في  عض المعلوماى الواردة في هذه الوثيقةف بما في تلل المعلوماى الماليةف إلرأ عليها بعض التعديالى بلرض التقريب العدد ف وبالتالي فتا ب

  حاتى معينة قد يختلف المجموع أو النسب المئوية الواردة هنا عن اشجمالي الفعلي.

ل
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