"ماتيتو" أتمت عملية التسليم االبتدائي لمشروع تحلية مياه البحر بشرق بورسعيد
بطاقة  150ألف متر مكعب يوميًا
المشرروع يدد لل ددمة مليو موان يي محايةة بورسرعيد ومدي ة قررق بورسرعيد لدعم أ رات الت ميةد وقد
تحالف بي " ماتيتو" و"أوراسكوم"

ه

ال ائدة في مجال تقديم الحلول الذ ي إلدارة المياه والطاق
القاهرة يي  6يو يود  - 2021أعلنت شرر ر ماتيتو ،الشرر ر
البديل  ،االبتدائي بانتهاء عملي التسرليم لمشر و محط تحلي مياه البح بشر ب بوير يد بسر قدراا  150ألف مت مك ب
وذلك لخدم مليون مواطن تق يبًا و تم تطوي ه بوايط تحالف ش تي "ماتيتو" و"أورايكوم".
وقرد بلغرت تكلتترا اإلامرالير  130مليون دوالر ،ومن المق ر أن يوف ميراه الشرررر لمردن وق محراف ر بوريرررر يرد .أقيم
المشر و على مسراة  79ألف مت م بع شرامل المسراة المخصرصر للتوير ام المسرتقبلي  ،عل ًما بتن ا تيار اذا الموقع
تحديدًا إلقام محط تحلي مياه ااء لق با من مدين ش ب بوري يد باعتباراا المستتيد األ ب من المياه المنتج .
وانطالقًا من ة ص ماتيتو على ةماي البيئ وم اعاة عوامل االيتدام  ،ي تمد المش و في تشغيلا على الطاق الكه بائي ،
صرمم ليسرتهلك أقل قدر من الطاق لكل مت مك ب من المياه المنتج  ،األم الذي ين كإ جيجابًا على تحسرين اقتصراديام
ما م
التشرغيل وتقليل البصرم الك بوني للمشر و من الل تو يف ويرائل متقدم اليرت ادة الطاق من المياه ال ادم أي ي المياه
الم زة شديدة الملوة ).
وينتج عن عملي التحلي مخلتام اي باأليرا مياه م زة شرديدة الملوة يتم التخلم منها بتيرلو من من الناةي البيئي
في عملير يميرائير م قردة ،ةيرا ت م رالج الميراه برتةمراع راصرررر لم رادلر األ الهيردروايني للميراه لتترادي الترت ي على الحيراة
البح ي في منطق ص ف المياه وةتى تكون نسب الملوة ق يب من درا مياه البح ال ادي .
يم مردور ،ال ئيإ التنتيرذي لشرررر ر "مراتيتو" أف يقيرا للحلول المتكراملر إلدارة وم رالجر
وفي ارذا السرررريراب علق المهنرد
المياه ،أن التسرليم المبدئي لمشر و محط تحلي شر ب بورير يد ي تب ايرتكم ًاال لمسري ة المشر وعام ال مالق وال ائدة التي
تنتذاا الشر ر في مجال م الج المياه والطاق البديل  .وأمر ر مدور أن جتمام المشر ر و يب ا اإلمكانيام التي تح ى بها
ماتيتو في توفي جمدادام مياه الشرر ر وتنتيذ المشرر ر وعام التي ت اعي الب د البيئ  .وأع مدور عن أملا في أن يحقق
المشرر و االيرررتتادة القصرررو لسررركان المناطق المحيط با وتلبي اةتياااتهم من مياه الشرر  ،وأن يكون ازء ف ال من
مشاريع التنمي التي تتطلع جليها مص نهج عام.
وةول ف يق ال مل الذي أشر ف على و المشر و جلى النور ،فقد ا تلف عدد المهنديرين وال مال والتنيين ال املين في
الموقع ةسرررب ل م ةل من م اةل اإلنشررراءام وتقدمها ،ةيا بلف عدد ف يق ال مل الل ذروة أعمال المشررر و 200
شرخم ما بين مهند وفني وعامل ،عالوة على ف ب عمل مقاولي الباطن والمكاتب االيرتشراري المشرار في اذا ال مل
الضخم.
وعلق عاطف عبد الجواد ,مدي عام المشرر وعام بماتيتو اف يقيا ,انا يما يت لق بآليام عملي تحلي المياه في محط شرر ب
بورير يد ،فيقوم المشر و على الم الج األولي لمياه البح قبل د ولها بايرتخدام تقنيام التصرل عن ط يق الهواء المذا
 DAFم تمج عملي تنقي فائق للمياه ) (UFقبل د ولها جلى أغشري التحلي التي ت مل بن ام التنامر ال كسري )، (RO
وذلك ن ً ا لطبي مياه البح في موقع المحط واةتوائا على الكثي من المواد ال الق دقيق الحبيبام.

انتىه-تعريف عن ماتيتو
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ه الشكة الرائدة والمزود المفضل للحلول الذكية المتكاملة إلدارة ومعالجة المياه يف األسواق الناشئة ي
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ه :التصميم والبناء والكيماويات المتخصصة وإدارة مرافق المياه .مع أكث من
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الخثة العملية المطورة ،توفر مجموعة ماتيتو الحلول المتخصصة والشاملة يف شت فروع صناعة المياه:
 60عاما من ر
توفث المياه النظيفة وحت معالجة المياه الملوثة؛ تحلية المياه وإعادة استخدامها؛ الحلول الصناعية (تنقية إىل
من ر
ح وتطوير وتمويل المشاري ع الجديدة
النق للغاية)؛ االستثمار يف األصول
ومنشئات المياه والرصف الص ي
مستوي الماء ي
ً
ً
ر
او القائمة تحت هياكل مختلفة .وتوفر الشكة أيضا حلوال متخصصة لتطوير وإدارة مشاري ع ومرافق الطاقة البديلة
لدعم العمليات المستدامة من خالل توليد طاقة نظيفة خالية من االنبعاثات.
التمث
قامت رشكة ماتيتو بتطوير وتنفيذ اآلالف من المشاري ع يف جميع أنحاء العالم مما أكسبها ثقة رواد السوق وسمعة
ر
العكس لتحلية المياه خارج الواليات المتحدة األمريكية يف عام
المهت .كانت المجموعة أول من أدخل تقنية التناضح
ي
ي
ر
ر
اىل السوق نظام االمتياز مع الكيانات الخاصة بموجب عقود اإلنتفاع و الشاكة الشاكة ربي
تقدم
مجموعة
وأول
1972
ي
القطاعي العام والخاص (.)PPPف ر
الكثى.
الشق األوسط و يف أفريقيا جنوب الصحراء ر
ر
ي
تعد رشكة ماتيتو المتعددة الجنسيات ف طليعة ر
الصح يف
الشكات المتخصصة يف صناعة المياه ومعالجة مياه الرصف
ي
ي
مشوع ناجح ف ر
العالم ،مع سجل أعمال حافل يتضمن ر
أكث من  3000ر
أكث من  46دولة حول العالم؛ من خالل مراكز
ي
ر
خثة ومهارة.
عملياتها وأكث من  3500موظف ذوي ر
للمزيد من المعلومات الرجاء برجاء زيارة
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