
  التوسع في استراتيجيتها مع تماشيا ً

 المياه ومعالجة التحتية البنية في جديدة مشروعات 7 تنفيذ تبدأ القابضة عالم حسن

 

 األكثر القرى في مواطن ونصف مليون من ألكثر نقية مياه توفير على نعمل :الدهشوري محمد 

 جااحتيا

 الهندسي التصميم أعمال وكافة المتكاملة المشروعات لتنفيذ واسعة مكاناتبإ نفردن: كمال حازم 

 والتشغيل لتنفيذاو والكهروميكانيكيه المدنية واألعمال

 

 2021  يناير 24  في القاهرة

 يف المتكاملة والمشروعات واإلنشاءات الهندسة مجال في الرائدة الشركة ،القابضة عالم حسن شركة أعلنت

 ولوجياتلتكن الدولية والشركة لإلنشاءات عالم حسن التابعة شركاتها حصول ،وأفريقيا األوسط والشرق مصر

 القرى من عدد في المياه معالجةو التحتية البينة مجال في جديدة مشروعات 7 تنفيذ عقود على( إينتك) البيئة

  بالبحيرة ودمنهور الجيزةب وجزرا بورسعيدب وبورفؤاد سوهاجب طهطا وهي الجمهوريةب والمحافظات
رقاص وأبو  لتيا المياه محطات مشروعات إلى ضافةباإل هذا ،بالجيزة موسي ومسجد بالبحيرة وليديا بالمنيا ٌ 

 .الجديدة اإلدارية والعاصمة أكتوبر من السادس مدينة من كالاً في تسليمها على العمل يتم

 

 أتيت المشروعات تلك إن:" لإلنشاءات عالم حسن لشركة التنفيذي الرئيس الدهشوري محمد المهندس وصرح

 فةالمختل القومية المشروعات في المشاركة على وحرصها المجموعة، تشهدها التي التوسعية الخطط إطار في

 المائية الموارد على الحفاظ في كريمة حياة ومبادرة  2030 الدولة واستراتيجية خطة مع تتماشى والتي

 الجديدة 7 ال المشروعات خالل من احتياجا، األكثر القرى تطوير على والعمل الالزم الدعم وتقديم ،وتنميتها

 تلك في مواطن ونصف مليون  من كثرأ وتخدم اليوم في 3م 170,000 استيعابية طاقة إجماليب تعمل والتي

 ألف 400 ةاستيعابي بطاقة أكتوبر6 بمدينة المياه محطة مشروع لتسليم المجموعة تستعد كما ،المناطق

 ".يوم/3م ألف250 بطاقة اإلدارية بالعاصمة المياه ومحطة يوم،/3م

 

 نشاءإل الصناعية التنمية هيئة مع تفاقيةا بتوقيع لإلنشاءات عالم حسن شركة قامت":" الدهشوري" وأضاف

 غرقويست ،سوهاج محافظةب طهطا غربب الصرف مياه معالجة لمحطة التحتية البنية لشبكات األولى المرحلة

ا 30 المشروع تنفيذ  فالصر مياه ضخ محطةل التحتية البنية شبكات المشروع في العمل نطاق وسيشمل شهرا

 ضخ محطة المفلترة، المياه تخزين خزانو الري ألغراض الصحي الصرف مياه معالجة محطةو الصحي
 في جةمعالال المياه ضخ محطات وكذلك الصناعية، المنطقة في المعالجة المياه تخزين خزانات المفلترة، المياه

 ". الصناعية المنطقة



 

( ينتكإ) البيئة لتكنولوجيات الدولية الشركة إدارة مجلس رئيس مصطفي كمال حازم المهندس شارأ جانبه ومن

 مصانعها خالل من المتكاملة مكاناتهابإ تنفرد المجموعة إن :"القابضة عالم حسن مجموعه شركات ىإحد

 التصميم لعماأ فةكا وكذلك والكهروميكانيكيه المدنية األعمال لكامل ذاتيا بالتنفيذ والدولية المحلية شركاتهاو
 دارةإ في اليةع ةوكفاء تنافسيه قدره يتيح بما ،والصيانة والتشغيل والتركيب والتوريد والتصنيع الهندسي

 ،التنفيذ يف المسؤولية وتوحيد المشروعات تابعهم سهوله للعميل يتيح كما التنفيذ، مدد واختصار المشروعات
 نم عريضة قطاعات تخدم التي القومية المشروعات تنفيذ نجاح علي تساعد التي ميزاتمال همأ من يعد مما

 ".المجتمع

 

 حول شركة حسن عالم القابضة

التحتية والطاقة والصناعة ، وتقوم الشركة بالعمل في عدة مجاالت منها البنية 1936تأسست شركة حسن عالم في عام 

 والبتروكيماويات ومشاريع البناء الضخمة والمعقدة في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

عاماً، قامت فيها الشركة بمشاريع متنوعة مما جعلها واحدة من أكبر شركات  84وتفتخر الشركة بتاريخ مشرف على مدار 

مليار دوالر أمريكي  5ذا وقد تجاوز حجم األعمال للمشروعات التي تنفذها الشركة ل التشييد والبناء على مستوى العالم، ه

شركة  250( ألفضل ENRكما تم تصنيف الشركة ضمن قائمة   نشرة األخبار الهندسية ) .2020/2021وذلك في عام 

 للتشييد والبناء عالميًا.

 .www.hassanallam.com لمزيد من المعلومات يرجى زيارة
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