
كتها الجديدة بإطالق   " طاقة للمياه"شر

ي مجا
 
كة خدمات متكاملة ف   والمياهالطاقة  الت طاقة عربية تتوسع لتصبح أول شر

ق االوسط  بمرص والشر

 2021 ابريل 7 –القاهرة 

ي تقديم خدمات ،  أعلنت مجموعة طاقة عربية، التابعة لمجموعة القلعة
ي مرص، عن توسعها ف 

ي قطاع توزي    ع الطاقة ف 
والرائدة ف 

ق األوسط   ي مرص والشر
كة خدمات متكاملة ف  كة طاقة للمياه لتصبح بذلك أول شر تخدم بشكل  ولجديدة من خالل إطالق شر

   . التطوير العقاريقطاع أساسي القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، باإلضافة إىل 

ي  
ي مجال معالجة وتحلية المياه لتكلل النجاح الكبير الذي حققتهوتأت 

كة  مبادرة طاقة عربية للدخول ف  ي مجاالت توزي    ع   الشر
ف 

المختلفة توفير الطاقة  وب  هدف  متكام  ؛  لتلبية  ة  ل حلول  عاحتياجومفصلة  تساعد  وبنظم  العمالء  كفا  ىلات كافة  ة  ءتحسين 

 . استهالك الطاقة 

كةدارة إرئيس مجلس مؤسس و  – أحمد هيكل  / الدكتور ومن جانبه، أعلن  سيس أالقلعة : "قررت مجموعة طاقة عربية ت شر

كة طاقة للميا اتيجية الدولة والحكومة المرصية ف  إيجاد حلول للتغلب عىل ندرة المياهه، وتشغيل شر والتوسع   مساندة السي 

ي نظم الري الحديثة وإنشاء محطات تحلية للمياه". 
 ف 

التنفيذي لمجموعة طاقة عربية عن سعادته  دارةرئيس مجلس اإل    خالد ابو بكر  / صعيد ذاته، أعرب المهندسوعىل ال
كة الجديدة  ة والدور الريادي لمجموعة طاقةقائال بالشر ي  عربية : "بناًءا عىل النجاحات الكبير

قطاع توزي    ع الطاقة المرصي   ف 
ي مجال 

ق األوسط يقدم باقة خدمات متكاملة.  بمختلف مجاالته، ها نحن ننطلق ف  ي مرص والشر
جديد، لنصبح أول كيان ف 

 
ً
كة طاقة للمياه حلوال ي مجال معالجة وتحلية المياه وبأنظمة تعاقدية مختلفة؛ تتناسب عىل   ذلك حيث تقدم شر

متنوعة ف 
 " أفضل وجه مع احتياجات العميل وتوفر له االستثمار األمثل. 

ي  باكينام ككما رصحت السيدة  
ن مجموعة طاقة عربية  إ"  : بهذا الصدد العضو المنتدب التنفيذي لمجموعة طاقة عربية    -فاف 

ي ذلك  مفىي   ستثمار تقوم باال 
ق األوسط وقارة أفريقيا، حيث تقوم باستثمار وتشغيل البنية التحتية للطاقة، بما ف  ي الشر

نطقى 

ضافة اىل مراكز تحويل باإل   ، تموين السيارات بالغاز المضغوطبإنشاء وإدارة محطات لالمجموعة أيضا  تقوم  و   . نقل وتوزي    ع الغاز 

كة ايضا   تقوم  . السيارات للعمل بالغاز  ولية.   ، فضال عنبتوليد وتوزي    ع الكهرباء التقليدية والمتجددة  الشر  "  تسويق المنتجات البي 

 " : ي
كة طاقة عربية عىل    3400ها البالغ عددهم  ياألرب  ع، وموظف  من خالل أذرعها التشغيليةوأضافت كفاف  ا، تعمل شر

ً
موظف

ي مرص من خالل توزي    ع أكير  1.4أكير من    ةخدم ل  ساعة  24مدار  
وأكير من   ،مليار مي  مكعب من الغاز   6.5من    مليون عميل ف 

كة محطة للطاقة الشمسية ببنبان بقدرة  .  محطة وقود   60و  ، من الكهرباء   تألف ميجاوا . هذا ت ميجاوا  65كما تمتلك الشر

كة متكاملة لتقديم الخدمات وتوفير الطاقة."  وقد أدى   هذا التكامل بير  منصات طاقة عربية إىل أن تصبح شر

 

 #### 

 



 )طاقة عربية(:  مجموعة نبذة عن

كات   طاقة إحدى شر أكير و   ،القلعةمجموعة  عربية،  بخدمة  تقوم  ي مرص، 
ف  الطاقة  توزي    ع  قطاع  ي 

ف  مليون   1.4من   الرائدة 

ي المناطق   عميل
ي العام  ف 

كة )طاقة عربية( ف  ومقرها الرئيسي   ، 2006السكنية والصناعية والتجارية بصفة يومية. تأسست شر

كة )طاقة   4بمحافظة القاهرة، وتتمحور أنشطتها حول   كة )طاقة للكهرباء(، شر كة )طاقة غاز(، شر : شر منصات رئيسية، وهي

كة )طاقة للمياه(. وقد تم ولية( وشر كة األم من دمج  لتسويق المنتجات البي  كة ناجحة بالفعل )تأسس معظمها   15كنت الشر شر

ي مرص   23منذ أكير من  
وعات الناجحة بشكل رئيسي ف  ي مجاالت بكر، كما تدير العديد من المشر

كات ف  عاًما(، وأسست شر

ق األوسط وأفريقيا ي دول الشر
وعات هامة ف   .باإلضافة إىل مشر
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