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أسم الشركه

MIDWATER      ميدووتر 

نبذه عن الشركه 

هدفنا 

كيفية األتصال بنا 

أسم الشركه

العنوان

تليفون

فاكس 
بريد ألكترونى
موقع الكترونى
أألشخاص المعنيه
جوال
بريد الكترونى

مجال عمل الشركه 

تعريف بالشركه

Complete Water solutions

معلومات عن الشركه

شركة ميدووتر هى شركه متخصصه فى  تقديم  حلول متكامله فى مجال المياه و الصرف الصحى و 
التكنولوجيا البيئيه من حيث التصميم و التوريد و األنشاء. تقوم الشركه بأنشاء المحطات الجديده و أيضا 

أعمال األحالل و التجديد و التشغيل و الصيانه باألضافه الى أعمال توريد قطع الغيار و الكيماويات المتخصصه 
لمحطات التحليه و الدعم الفنى . تعتمد الشركه فى جميع أنشطتها على مهندسين و فنيين على أعلى 
مستوى و ذوى خبره أكتسبوها على مدار أكثر من 20 عام من العمل فى أكبر شركات المياه فى العالم

ميدووتر

تعمل الشركه فى معالجة المياه و الصرف فى المجاالت التاليه صناعات األغذيه و المشروبات - المنتجعات 
السياحيه و الفنادق - محطات الرفع - محطات التحليه - التشغيل و الصيانه - توريد الكيماويات للمحطات - 

توريد قطع الغيار - التدريب

تقديم أفضل الحلول و الخدمات فى مجال معالجة المياه و الصرف للمشاريع متوسطة الحجم فى مصر و 
شمال أفريقيا و الشرق األوسط

MIDWATER 

www.midwatersolve.com
عصام الدين طنطاوى ياسر نجاح

+20100 8500 105 +20100 8500 106

طريق األوتوستراد المعادى - القاهره - 21 الدور الثانى شقه 117عمارات األمل - -
مصر 

+202 2700 27 46

+202 2700 27 48
Info@midwatersolve.com

Essam.Tantawy@midwatersolve.com Yasser.Nagah@midwatersolve.com
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Complete Water solutions
ميدووتر

Bank Name : HSBC BANK EGYPT 
Branch Name : Arkan Branch
Bank Address: 26 of July Mehwar El Sheikh Zayed City - 6 October - Giza
Tel.: +202 3850 4010
Swift Code : EBBKEGCX
EGP Account No. : 103 - 000592 - 001
Euro Account No. : 103 - 000592 - 110
USD Account No. : 103 - 000592 - 111

membrane محطات التحليه و المعالجه بأستخدام
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

البيانات البنكيه الخاصه بالشركه

الخدمات التى تقوم الشركه بتقديمها

تقوم الشركه بتقديم خدمات التصميم - التوريد - التركيب - أختبارات التشغيل و التشغيل لتلك المحطات 
عالوه على أعمال خدمة ما بعد البيع من صيانه و قطع غيار

جميع أنواع الصناعه - المنتجعات السياحيه - شركات البترول - محطات الكهرباء - مياه الشرب فى األماكن 
النائيه
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Complete Water solutions
ميدووتر

Demineralization و نزع األمالح, Softening أعمال الفالتر و معالجة عسر المياه
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

تقوم الشركه بتقديم خدمات التصميم - التوريد - التركيب - أختبارات التشغيل و التشغيل لتلك المحطات 
عالوه على أعمال خدمة ما بعد البيع من صيانه و قطع غيار

 -boiler feed water صناعات األغذيه و المشروبات - صناعة األدويه - محطات الكهرباء - مياه الغاليات
الفنادق - المستشفيات
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Complete Water solutions
ميدووتر

أعمال معالجة الصرف الصحى 
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

المنتجعات السياحيه - التجمعات السكنيه - مناطق أقامة العاملين بمواقع شركات البترول - الفنادق - 
المطارات و الموانى

تقوم الشركه بتقديم خدمات التصميم - التوريد - التركيب - أختبارات التشغيل و التشغيل لمحطات معالجة 
الصرف الصحى و الصناعى عالوه على أعمال محطات الرفع و الخطوط الخاصه بها  - و كذلك أعمال 

التشغيل و الصيانه
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Complete Water solutions
ميدووتر

High & Ultra Pure Water Applications أعمال محطات معالجة المياه عالية النقاء
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

Resin و الكيماويات و الراتينجات Media أعمال تويد الوسط الترشيحى
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

شركات األدويه - الصناعات األلكترونيه

تقوم الشركه بتقديم  وسائط الترشيح المختلفه للفالتر و كيماويات التشغيل المختلفه باألضافه الى 
مجموعه كبيره من أصناف الResin للتطبيقات المختلفه

محطات المياه القائمه - محطات مياه تغذية الغاليات - محطات التحليه

تقوم الشركه بتقديم خدمات التصميم - التوريد - التركيب - أختبارات التشغيل و التشغيل  عالوه على 
أعمال خدمة ما بعد البيع من تشغيل و صيانه و قطع غيار
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Complete Water solutions
ميدووتر

أعمال التشغيل و الصيانه
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

النشاط تفصيليا

جميع أنواع الصناعه - المنتجعات السياحيه - شركات البترول - محطات الكهرباء - مياه الشرب فى األماكن 
النائيه - التجمعات السكانيه - الفنادق - المستشفيات - المناجم

أعمال بدء التشغيل start up: غالبا ما يتم تقديم هذه الخدمه بعد تركيب معدات جديده و تتضمن هذه 
الخدمه على سبيل المثال - أعمال برمجة PLC- أعمال تدريب المشغلين - تقييم أداء المعدات - أألختبارات 

على المعدات و جودة المياه المنتجه - تركيب الوسط الترشيحى أو أى وسائط أخرى

األصالح : تساعد هذه الخدمه على تشخيص األعطال و أعطاء حل شامل للمشكالت الموجوده بالمحطه 
من خالل تحديد المشكله و تقييمها و بعد ذلك يتم األصالح أو األستبدال

أعمال تغيير الوسط الترشيحى أو وسائط المبادالت األيونيه : تقوم الشلركه بالتوريد الوسائط الخاصه 
بالفالتر الرمليه - الفالتر الكربونيه - demineralizers - Softeners و كذلك ازالة الوسائط القديمه و ما 

يستلزمه من معدات و فنيين متخصصين و تعبئة الوسائط الجديده.

الصيانه الوقائيه : تساعد تلك الخدمه فى تالفى المشكالت التى ينتج عنها توقف المحطه عن طريق وضع 
جدول صيانه منتظم للمحطه يتم عمله بصفه دوريه لتدارك المشكالت قبل وقوعها و تكون من خالل عقد 

سنوى أو نصف أو ربع سنوى أو زياره دوريه يتم تحديدها طبقا لطبيعة المحطه و تقوم الشركه بهذه الخدمه 
للمحطات الخاصه بها أو أى محطه أخرى

تقوم الشركه بتقديم  خدمات التشغيل و الصيانه للمشاريع الخاصه بالشركه أو مشاريع الغير

age No. 6 off 11



REF. DATE

COP rev.01-A 12-Nov-12
تعريف بالشركه

Complete Water solutions
ميدووتر

MEMBRANE CLEANING عمليات الغسيل ألغشية محطات التحليه

تتميز شركة MIDWATER بخبره كبيره فى عمليات غسيل ال MEMBRANE و ذلك ألنظمة المعالجه 
الصناعيه و التجاريه و تقوم بعملية الغسيل ألى وحده حيث انه يلزم أجلراء الغسيل بصفه دوريه لجميع 

أنظمة RO - حيث تقوم وخدات الRO بالسماح بمرور المياه المنقاه و تتخلص من المواد العالقه و األمالح و 
بمرور الوقت يمكن لألغشيه أن يلحق بها سدد أو تلوث (FOULING) بكتيرى مما يستلزم القيام بعملية 

الغسيل. عادة ما يتم الغسيل مرتين سنويا. ستقوم شركة MIDWATRER بتقييم حالة MEMBRANE -  و 
أصدار توصيات بأجراء الغسيل أو أألستبدال. تساعد شركة MIDWATER من خالل هذه الخدمه على تقليل 

مصاريف التشغيل و اطالة عمر األغشيه.

MEMBRANE CLEANING عمليات التعقيم  ألغشية محطات التحليه

تتميز شركة MIDWATER بخبره كبيره فى خدمات تعقيم شبكات المياه و أنظمة المياه عالية النقاء 
ULTRA PURE و كذلك أنظمة RO . التعقيم هى عمليه فى غاية األهميه لمنع النمو البكتيرى فى أنظمة 

معاجة المياه و أيضا فى شبكات المياه عالية اتلنقاء الخاصه بتطبيقات صناعة األدويه - صناعة الكيماويات - 
األبحاث - و التطبيقات الصناعيه و التجاريه.  MIDWATER تمتاز بالكفاءه و الخبره العاليه ألعمال التعقيم 

ألنظمه متعدده.

DEMINERALIZERS وحدات نزع األمالح
. DEALKALIZERS

Reverses Osmosis وخدات التحليه
ULTRA PURE WATER SYSTEMS وحدات المياه عالية النقاء

تغيير األغشيه (MEMBRANE) لمحطات التحليه
تغيير الوسائط الترشيحيه

MEMBRANE عمل غسيل لل

تغيير المستهالكات - (الفالتر الخرطوشيه - لمبات UV - الوسائط الترشيحيه
(PH - Hardness - Conductivity) القياسات الخاصه بالمياه الخام

بالنسبه لمحطات التحليه (مراجعة سجل التشغيل - فحص المعدات)
المعايره لألجهزه

المراجعه الميكانيكيه و الكهربيه على جميع أجهزة القياس و المعدات

عمل تعقيم للوحده

تقوم الشركه بعمل صيانه وقائيه لجميع أنواع معدات معالجة المياه مثل :
أنظمة الفالتر

الخدمات الخاصه التى تقدمها MIDWATER طبقا للتعاقد

SOFTENERS أنظمة الميسرات
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Complete Water solutions
ميدووتر

أنظمة التعقيم باألشعه فوق البنفسيجيه UV و األوزون 
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

قطع الغيار و خدمات ما بعد البيع  
الخدمات المقدمه

مجاالت التطبيق

الخدمات الهندسيه

تقوم شركة MIDWATER  بتقديم خدمات هندسيه خاصه بتقييم وحدات المعالجه القائمه و أقتراح الحلول 
المناسبه لتطوير النظام أو أعادة تأهيله للعمل بكفاءه.

شركات األدويه - شركات األغذيه و المشروبات - مياه الشرب - الصناعات األلكترونيه

تقوم الشركه بتقديم خدمات  التوريد و التركيب لجميع قطع الغيار الخاصه بأنظمة معالجة المياه فى أطار 
تقديم خدمة مميزه بعد البييع

تمتلك الشركه شبكه واسعه من الموردين لمعظم أجزاء محطات المعالجه بأسعار تنافسيه و من المصنع 
مباشرة

تقوم الشركه بتقديم خدمات التصميم - التوريد - التركيب - أختبارات التشغيل و التشغيل  عالوه على 
أعمال خدمة ما بعد البيع من تشغيل و صيانه و قطع غيار

age No. 8 off 11



REF. DATE

COP rev.01-A 12-Nov-12
تعريف بالشركه

Complete Water solutions
ميدووتر

التوكيالت

Note: Most of the photographs in this pre-qualification are photos of projects that our staff has taken part

in and not necessarly excuted by our company

تعتبر شركة MIDWATER موزع لشركة ؛ًإل المتخصصه فى أنظمة أنتاج المياه عالية النقاء منذ 20 عام 
بأستخدام CEDI و تتمتع الشركه بخبره كبيره فى مجال شركات األدويه و محطات الكهرباء لمزيد من 

المعلومات برجاء زيارة موقع الشركه www.purewatergroup.com  أو أألتصال بنا

 -RO هى شركة متخصصه فى توريد كيماويات أنظمة AVISTA TECHNOLOGIES IN شركة
MICROFILTRATION - & NANO FILTRATION   و كذلك تقديم خدمات الدعم الفنى من تحديد نوع 

الكيماويات المستخدمه و كمياتها و التحليل الفنى للمشكالت و كذلك أجراء تشريح لألغشيه 
MEMBRANE AUTOPSY

تعتبر MIDWATER الوكيل الحصرى فى مصر لشركة AVIATA TECHYNOLOGIES / UK و هى شركه رائده 
RO عالميا فى مجال الكيماويات المتخصصه ألنظمة المعالجه
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