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خالل العام الجاري

حسن عالم تتعاقد على مشروعات بقيمة  75مليار جنيه في  7دول
 25مليار جنيه قيمة األعمال المنفذة موزعة على عدة قطاعات
بكر بهجت
تعاقدت شركة حسن عالم لإلنشاءات على
حجم أعمال بقيمة تجاوزت  75مليار جنيه
خالل العام الجاري ،موزعة على العديد من
المشروعات في  7دول ،وفق المهندس حسن
عالم الرئيس التنفيذي لمجوعة حسن عالم
القابضة ،مشيرًا إلى أن الشركة نجحت في
اقتناص مشروعات في عدة قطاعات داخل
وخارج مصر على مدار األشهر الماضية.
وأضاف في تصريحاته لنشرة حابي الصادرة
عــن بــوابــة حابي جــورنــال ،أن حجم األعمال
الذي يجري تنفيذه يزيد على  25مليار جنيه،
وتستحوذ مصر على النصيب األكبر منه ،وذلك
في ظل المشروعات العمالقة التي تم إطالقها
سواء على صعيد اإلنشاءات أو البنية التحتية
وأيضا مشروعات الطرق ،الفتًا إلى أن الشركة
ً
تتولى تنفيذ عدة أعمال في كل من العاصمة
اإلدارية والعلمين الجديدة.
وأشار إلى أن مشروعات الطرق التي نفذتها
الشركة خالل السنوات الخمس األخيرة يجاز

طولها  3000كيلومتر ،بما يتوافق مــع حجم
الــمــشــروعــات الكبيرة الــتــي أطلقتها الــدولــة
في هذا القطاع ،إلى جانب مشروعات البنية
التحتية والــمــبــانــي المتخصصة الــتــي تولت
الشركة تنفيذها في العاصمة اإلدارية الجديدة
والــتــي تضمنت مباني الرئاسة والمخابرات
العامة ،و 4وزارات.
ويــتــوزع حجم أعــمــال شــركــة حسن عالم
على  7دول ،تضم إلى جانب مصر كـ ًّـا من
السعودية وعــمــان والــعــراق وروان ــدا وغينيا
بيساو والــجــزائــر ،وتمثل آخــر العقود التي
وقعتها الشركة في المرحلة األولى من الخط
الرابع لمترو األنفاق.
وفي عدد األحــد الماضي كشف المهندس
حسن عالم لجريدة «حابي» ،أن العقد الجديد
الــذي وقعته الشركة في المرحلة األولــى من
الخط الرابع لمترو األنفاق ،يتصمن إنشاء 3
محطات تم البدء فعل ّيًا في تنفيذها ،من خالل
أعمال الحفر والتجهيزات المبدئية ،مشيرًا إلى
أن الشركة ستتولى األعمال الميكانيكية والفنية
والكهربائية بالمشروع بالتعاون مع التحالف
الذي يضم  3شركات أخرى.

3000
كيلومتر طرق
تم االنتهاء منها
بالسنوات
الخمس األخيرة

المهندس حسن عالم الرئيس التنفيذي لمجوعة حسن عالم القابضة

مي عبد الحميد:

وأضــــاف ع ــام أن الــتــحــالــف يــضــم إلــى
جــانــب شــركــة حــســن عــام لــإنــشــاءات كـ ًّـا
من المقاولون العرب وبتروجيت وكونكورد،
وتصل حصة شركة حسن عالم من المرحلة
األولى نحو  ،25%وفق االتفاق المبرم داخل
التحالف ،موضحً ا أن هناك تنسيقًا تا ًمّا
بين الــشــركــات األرب ــع فيما يتعلق بأعمال
الحفر التي ستمتد بطول  11محطة ،والنفق
الخرساني البالغ طوله  13.7كيلومتر وعرض
نحو  22مترًا.
ولفت عالم إلى أن الشركة تسير بصورة
جــيــدة فــيــمــا يــتــعــلــق بخطتها االســتــثــمــاريــة
للعام الــجــاري ،من خــال توقيع العديد من
التعاقدات الجديدة ،مشيرًا إلى أن القطاع
الحكومي يمثل الحصة األكــبــر مــن أعمال
الشركة نظرًا لزيادة اإلنفاق الحكومي على
المشروعات القومية واالقتصادية العمالقة،
تــمــاشـ ًيــا مــن خــطــة التنمية لــلــدولــة ،وذلــك
بالتزامن مع ما شهدته الفترة السابقة من
طفرات في عدد من القطاعات المختلفة مثل
البنية األساسية والطرق والكباري ،والمياه،
وأيضا البتروكيماويات.
ً
والطاقة المتجددة،

باالتفاق مع المالية والمركزي والتجارة

 1.5مليار جنيه دعم فائدة التمويل العقاري بنهاية العام  4بنوك تصرف  23مليار جنيه مستحقات فورية للمصدرين
قالت مي عبدالحميد ،الرئيس التنفيذي
لصندوق اإلسكان االجتماعي ودعم التمويل
العقاري ،إن مخصصات دعم الفائدة ضمن
مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغت
 525مليون جنيه حاليًا ،ومن المتوقع وصولها
إلى  1.5مليار جنيه بنهاية العام.
وأضــافــت عبد الحميد ،أن  22بنكًا و8
شركات تمويل عقاري مشتركين في المبادرة

قدموا تمويالت تجاوزت  34مليار جنيه لنحو
 340ألف عميل حتى اآلن.
وأشارت إلى أن الصندوق صرف  65مليار
جنيه خــال السنوات األربــع الماضية على
برنامج إسكان محدودي الدخل.
كان البنك المركزي قد أطلق مبادرة التمويل
العقاري لمحدودي الدخل بفائدة تتراوح بين
 5%إلــى  7%متناقصة ،ومتوسطي الدخل

بفائدة  8%متناقصة لتبدأ البنوك تفعيل
مشاركتها بالمبادرة في .2015
وقصر البنك المركزي في فبراير ،2019
مبادرة التمويل العقاري بفائدة مدعمة على
محدودي الدخل فقط ،ووقفها على متوسطي
وفوق متوسطي الدخل ،على أن تتولى وزارة
المالية دعم الفائدة ،وذلك بعد انتهاء البنوك
من سحب  20مليار جنيه المخصصة للمبادرة.

ليصل إلى  4مليارات جنيه

ناصر االجتماعي يرفع رأسماله المدفوع إلى  4مليارات جنيه
ق ــال مــحــمــد عــشــمــاوي ،نــائــب رئيس
مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك
ناصر االجتماعي ،إن البنك يعتزم زيادة
رأســمــالــه الــمــدفــوع بقيمة مــلــيــار جنيه
خالل العام المالي الجاري ليصل إلى 4
مليارات جنيه.
وأف ــاد عــشــمــاوي ،فــي كلمة لــه خالل
المؤتمر بــأن زي ــادة رأس الــمــال سيتم
تمويلها ذاتــ ًّي ــا مــن األربــــاح المحققة،

فــي إط ــار مساعيه لــلــتــوافــق مــع قــانــون
البنك الــمــركــزي الجديد والــتــحــول إلى
بنك شامل بجانب نشاطه االجتماعي
األساسي.
وأشار إلى أن قاعدة عمالء بنك ناصر
وصلت إلى  1. 4مليون عميل ،و  700ألف
عميل منهم حصلوا على قــروض حسنة
بقيمة  434مليون جنيه.
كانت أربــاح عن العام المالي 2019 -

 2020قد ارتفعت  32%لتصل  1. 4مليار
جنيه ،مقابل مليار جنيه للعام المالي
السابق.
كما بلغ صافي التمويالت والتسهيالت
المقدمة للعمالء  16.1مليار جنيه ،مقابل
 12.52مليار جنيه بزيادة  29%عنها العام
المالي السابق ،كما ارتفع إجمالي ودائع
الــعــمــاء إلــى  8.75مليار جنيه ،مقابل
 6.37مليار جنيه العام السابق.

 16مليا ًرا من األهلي وتنمية الصادرات مناصفة
و 5مليارات من بنك مصر و 2مليار من القاهرة
فهد حسين
كــشــفــت مــيــرفــت ســلــطــان ،رئــيــس البنك
الــمــصــري لتنمية الـــصـــادرات ،عــن توقيع
بروتوكول بين البنك المركزي ووزارة المالية
ووزارة الصناعية والتجارة و  4بنوك لسداد
مستحقات المصدرين.
وأوضحت سلطان في كلمة بمؤتمر الناس
والبنوك أمس الثالثاء ،أن البنوك األربعة
ستسدد  85%مــن مستحقات المصدرين
البالغة  23مليار جنيه مقدمًا ،والتي ستتوزع
بواقع  8مليارات جنيه من البنك المصري
لتنمية الصادرات ومثلهم من البنك األهلى
المصري ،باإلضافة إلى  5مليارات جنيه من
بنك مصر وملياري جنيه من بنك القاهرة.
وأفـــادت سلطان بــأن الــمــصــدر سيتقدم
بطلب لصرف مستحقاته لدى صندوق دعم
الصادرات وبعد الموافقة عليه يتم صرف
المستحقات من البنك.
وأفــصــحــت ســلــطــان ،عــن صــرف البنك

ميرفت سلطان رئيس البنك
المصري لتنمية الصادرات

الــمــصــري لــتــنــمــيــة ال ــص ــادرات نــحــو 800
مليون جنيه للمصدرين وفقًا للبروتوكول
حتى اآلن.
كان الدكتور محمد معيط ،وزير المالية،
قــد ص ــرح فــي وق ــت ســابــق لـــ”حــابــي” بــأن
الشركات المصدرة التي تقدمت بطلباتها
ضمن مبادرة السداد الفوري للمتأخرات،
ستبدأ في الحصول على مستحقاتها بدءًا
إعمال بمبادرة
ً
من األسبوع الجاري ،وذلك
السداد النقدي التي أطلقت مؤخراً.
وأكــد الوزير على التزام الحكومة بسداد
مستحقات الــمــصــدريــن كــافــة فــي موعدها
المحدد وهو نهاية ديسمبر من العام الجاري.
وبــدأت وزارة المالية اعــتــبــا رًا مــن أول
نوفمبر الجاري ،تلقي طلبات المصدرين
الــراغــبــيــن ف ــي االس ــت ــف ــادة م ــن م ــب ــادرة
“السداد النقدي الفوري” لكل مستحقاتهم
المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات،
قبل نهاية ديسمبر الجاري بخصم تعجيل
ســــداد  ،15 %بــــد الً م ــن ســـدادهـــا عــلــى
أقساط على أربع أو خمس سنوات.

مع بنوك مصر ودبي الوطني وتنمية الصادرات واإلسكان والتعمير

أورا ديفلوبرز توقع عقد قرض طويل األجل بقيمة  2.5مليار جنيه
التمويل سيوجه للتكاليف اإلنشائية ألول مرحلتين بمشروع زد الشيخ زايد
وقعت شركة أورا ديفلوبرز للتطوير العقاري،
أمس عقد قرض مشترك طويل األجل بقيمه تصل
إلى  2.5مليار جنيه مع أربعة بنوك هي بنك مصر،
وبنك اإلمــارات دبي الوطني ،وبنك المصري لتنمية
الــصــادرات ،وبنك اإلســكــان والتعمير لمدة ثماني
سنوات ،لتمويل جزء من التكاليف اإلنشائية للمرحلتين
األولى والثانية من مشروع “زد” الشيخ زايد.
وحــضــر التوقيع ممثلون عــن كــل مــن البنوك
المقرضة ومنهم محمد اإلتــربــي رئيس مجلس
إدارة بنك مصر ،وحسن غانم رئيس مجلس إدارة
بنك اإلسكان والتعمير ،وميرفت سلطان رئيس
مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات

أهم األخبار
اضغط على العناوين

وعمرو عزب رئيس قطاع ائتمان الشركات في بنك
اإلمارات دبي الوطني.
كما حضر مراسم التوقيع الرئيس التنفيذي
لمجموعة أورا ديفلوبرز المهندس نجيب ساويرس
وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة أورا مصر هيثم
عبد العظيم ،والرئيس التنفيذي للقطاع المالي
لمجموعة أورا ديفلوبرز محمد شتا.
وقــال المهندس نجيب ســاويــرس ،إن الشركة
تهدف باستمرار إلى تطوير أحياء مستدامة وفاخرة
وعملية ،وتؤمن بالقدرة على تخطي تحديات هذه
المرحلة وتحقيق الهدف المتمثل في تقديم مشاريع
تنموية مبتكرة وجديرة بالثقة إلى السوق المصرية،

نائب وزير االسكان:
قرار جمهوري بثالث
مدن جديدة قريبا

ساويرس:
العقد يؤكد ثقة القطاع
المصرفي فى إمكانيات
الشركة وقدرتها على
الوفاء بوعودها
مراكز تفتتح مشروع
تاون سنتر باستثمارات
 260مليون جنيه

كما يعتبر هــذا القرض تأكيدًا على ثقة البنوك
المصرية في إمكانيات الشركة وقدرتها على الوفاء
بوعودها لجميع عمالئها.
وفــي مايو  ،2020وقعت شركة أورا ديفلوبرز
مصر عقدًا مع أوراسكوم لإلنشاء والصناعة لبناء
المرحلة  01Aلمشروع زد الشيخ زايد .باإلضافة
إلى ذلك ،خالل سبتمبر  ،2020تم توقيع عقدين مع
شركة رواد الهندسة الحديثة وريدكون لإلنشاءات
لبناء المرحلة  B01لنفس المشروع.
وفي تصريحات نشرتها جريدة «حابي» في عدد
األحــد الماضي ،قال هيثم عبد العظيم الرئيس
التنفيذي لشركة أورا مصر ،إن الشركة انتهت من

رئيس الوزراء 10 :مليارات جنيه
للمرحلة األولى من مشروع
تطوير عواصم المحافظات

بيع المرحلة األولى من الشق اإلداري بمشروع زد
الشيخ زايد ،في شهر أكتوبر الماضي ،حيث بلغت
مساحة الجزء المباع  12ألف متر مربع خالل يوم
واحد ،بسعر  45ألف جنيه للمتر الواحد ،بما يعادل
نحو  540مليون جنيه.
ولفت إلى أن الشركة تخطط لضخ ما يقرب من 3
مليارات جنيه في أعمال اإلنشاءات خالل العام المقبل،
وذلك في مشروعي زد الشيخ زايد و«زد إيست» الذي
تعمل عليه الشركة في مدينة القاهرة الجديدة ،الفتًا
إلى أن النسبة األكبر من القيمة ستوجه لمشروع الشيخ
زايد ،ومن المقرر أن يتم البدء في مشروع القاهرة
الجديدة خالل الربع األخير من العام.

معهد التمويل الدولي:
األسواق الناشئة جذبت 76.5
مليار دوالر في نوفمبر

ولفت إلى أن قيمة ما تم ضخه في اإلنشاءات خالل
العام الجاري بلغت نحو  1.5مليار جنيه ،جميعها في
مشروع الشيخ زايد.
وتعمل شركة أورا ديفلوبرز على مشروع «زد
إيست» في مدينة القاهرة الجديدة ،على مساحة
 360فدانًا ،ويضم  10آالف وحدة وناديًا رياض ّيًا
ومنطقة إدارية تجارية ،وتصل قيمة ما سيتم ضخه
في اإلنــشــاءات إلــى نحو  50مليار جنيه ،وتصل
المبيعات إلى  100مليار جنيه ،وخاطبت الشركة
هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على موافقتها
بشأن إقامة برجين في المشروع ،وتم عمل مسح
لألرض ،وفي انتظار الموافقات النهائية.

بيان مشترك :زيادة االستثمار بين
مصر والسعودية ..ودعم موقف
القاهرة في سد النهضة

