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الدوليرة التتصصصرة فري  Bioworks AGحسن عالم القابضة تستحوذ على حصة األغلبية في شركةة 

  الصكف الصحيو الشكب مياه وتنقية حلول تكنولوجيا معالجة

تأتي عملية االستحواذ في إطار استراتيجية المجموعة نحو التوسع في مشروعات معالجة المياه وتعزيز ريادتها في تطوير أحدث النظم 

 لمستدامة في هذا القطاعا

 

 2019 يونيو 10القاهرة في 

الرائددة فدي مجدال الهندسدة واءنشدالات علدح السداحة اءوليميدة ومقرهدا مبدر وتقدوم ب دمدة واعددة  –أعلنت اليوم شركة حسن عالم القابضة 

 Hassan Allam Holding B.Vبعدة عدن ويدام شدركتها التا –واسعة مدن العمدالل المحليدين والددوليين فدي الشدرط اشوسد  وشدمال أفريقيدا 

 البدحي والبدر  الشرب مياه وتنقية معالجة، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا Bioworks AGباالستحواذ علح حبة اشغلبية في شركة 

البدققة فدي إطدار علح الساحة العالمية ومقرها مدينة ميونخ اشلمانية، وذلك من خالل تواجدها المباشر في تسع دول حول العالم. وتدأتي هدذه 

مساعي المجموعة لتقديم باوة متكاملة من حلول المياه ومعالجة ميداه البدر  البدحي، فضدال  عدن كونهدا إحددا ال طدوات الرئيسدية لتعزيدز 

 مكانتها السووية في إوامدة المشدروعات المسدتدامة بقطداع تحليدة ومعالجدة الميداه فدي كدق مدن إفريقيدا ودول مجلدخ التعداوص ال ليجدي والبدين

 وروسيا ورابطة الدول المستقلة.

عالم، الرئيخ التنقيذي لمجموعة حسن عالم القابضة، أص المال النظيف يعد أحدد أهدم المدوارد الطبيعيدة التدي ال  حسنوفي هذا السياط أوضح 

سدبيق تقدديم الحلدول العلميدة يمكن االستغنال عنها، وهو المنطلق الذي دفع مجموعة حسن عالم القابضة وشركاتها التابعة لتكثيف جهودها فدي 

إلح مجموعة شركات حسن عالم التابعة لمدا تحملدم مدن  Bioworksلتطوير وطاع معالجة المياه. وأعرب عالم عن اعتزازه بانضمام شركة 

ة في حق ، مؤكد ا أص شركتم تبذل وبارا جهدها للمساهمحيبالبر  الو الشرب مياهوتنقية خبرات عالمية متطورة في تكنولوجيا معالجة 

 وضية فقر المياه التي تحتق أهمية كبيرة في جميع أنحال العالم.

أتي فدي إطدار أهددا  الشدركة لتعزيدز مكانتهدا فدي يدي ذاالستحواذ االستثمار اشول من نوعم لمجموعة حسن عدالم فدي أوروبدا، والد يعد هذاو

في الشرط اشوس ، والمغدرب، وشدمال إفريقيدا، فضدال   Bioworksمنطقة الشرط اشوس  وشمال إفريقيا، مستقيد ة من التواجد القوي لشركة 

ا بأص مؤسسي   سيستمروص في إدارة عمليات الشركة. Bioworksعن ألمانيا وأوروبا والواليات المتحدة، علم 

ح آفاو دا جديددة مجموعدة سدو  تقدتالأص اسدتثمارات  ،لمجموعة حسن عدالم القابضدة المشارك الرئيخ التنقيذي، عالم عمرومن جانبم، أوضح 

ا إلح أص كال الشركتين لديهما نقخ الرؤية حول الدور الحيوي الذي تلعبم الهندسة البيئية فدي تطدوير Bioworksلتنمية عمليات شركة  ، مشير 

 وطاع تحلية ومعالجة المياه.

 البددر  البددحيالشددرب و اهميددوتنقيددة ، وهددي شددركة رائدددة دولي ددا فددي تبددميم وبنددال أنظمددة معالجددة 2007فددي عددام  Bioworksتأسسددت 

دولدة م تلقدة حدول العدالم. وتحتدق الشدركة مكاندة رائددة فدي  25مشدروع ا فدي  120باست دام تقنية التهوية المطولدة، حيدط طدورت أكثدر مدن 

في التنقيدة است دام تقنيات معالجة مياه البر  البحي بنظدام الطلمبدات الغاطسدة، وتهويدة الميداه بتحريدك الققاعدات الهوائيدة الدويقدة، ومبدا

بشكق أساسي، وهو ما يجعق مدن عمليدة االسدتحواذ إضدافة جديددة  ®Bioworksالثانوية، حتح أصبحت تلك التقنيات العلمية مرتبطة بعالمة 

 لقدرات مجموعة حسن عالم الرائدة في مجال تحلية وتنقية ومعالجة مياه البر  البحي.

انة رائدة في تنقيذ المشروعات بنظام الهندسة والمشتريات واءنشالات علح الساحتين جدير بالذكر، أص مجموعة حسن عالم القابضة تحتق مك

عدة المحلية واءوليمية، من خالل وطاعاتها الثالثة الرئيسدية، وهدي الهندسدة واءنشدالات، ومدواد البندال، وتطدوير المرافدق. كمدا تتطلدع المجمو

روعات الهندسددة والمشددتريات واءنشددالات، سددعي ا لترسدديخ مكانددة المجموعددة بنمددوذأ أعمالهددا ال دداي بتنقيددذ مشدد Bioworksلدددمأ أنشددطة 

 باعتبارها الشريك المقضق في تنقيذ مشروعات البنية اشساسية الض مة.
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 – نهاية البياص -

 

 عن مجتوعة حسن عالم القابضة

شددالات وتت بددو ببددورة رئيسددية فددي واءن لتبددميمحسددن عددالم القابضددة هددي أعددرط مؤسسددات القطدداع ال دداي الرائدددة فددي مشددروعات ا

مشروعات البنية التحتية والطاوة والمشروعات البناعية في السوط المبري ومنطقة الشرط اشوس  وشمال أفريقيا. ومنذ أص بدأ مؤسسوها 

خبرتهدا  ، اكتسبت الشركة سمعة راس ة وودرات فنية فائقة وهدي تحظدح بمحقظدة مشدروعات متنوعدة بقضدق1936نشاط الشركة خالل عام 

مشدروع ا خدالل السدنوات  71المتقردة في تحديد وتنقيدذ المشدروعات الجذابدة فدي وطداع البنيدة التحتيدة، حيدط وامدت الشدركة بتسدليم أكثدر مدن 

. وتعدد مجموعدة حسدن عدالم القابضدة مملوكدة بنسدبة 2018مليدار دوالر حتدح مدايو  3.5ال مخ الماضية، فيما بلغت ويمدة تعاودداتها حدوالي 

 المتبقية.  %13.8عائلة حسن عالم، فيما تمتلك مؤسسة التمويق الدولية نسبة ل 86.2%
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