
































نسبة امجايل الطاقة املتجددة ايل الغري متجددة يف الوطن العربي

!!اين البلدان العربية من الطاقة املتجددة 





 مالیین وتشغیل منھا ارباح وجني Waste-To-Energy طاقة الي القمامة لتحویل العالم في مصنع 1500 من اكثر یوجد

ً  طن ملیون 90 من بأكثر العربیة البلدان في المولدة المنزلیة النفایات مجموع ویقدر العمالة،  طن ملیار 50 وحوالي سنویا

.بیئیة وخسائر امراض تسبب مما منھا للتخلص انتشاراً  األكثر الوسیلة ھي المكشوفة والمكبات .قدیمة تراكمات

 :طاقة ايل النفايات حتويل مشروع تنفيذ الية

   للمشروع ارض ختصيص :اوال

 يف جمانا وتفريغها االماكن خمتلف من لنفاياتا تلك بتجميع حمافظة كل يف البلدية تقوم وان النفايات، لتجميع اماكن ختصيص ذلك يف ترغب التي العربية احلكومات علي

 )كهرباء/غاز( طاقة ايل النفايات بتحويل ستقوم التي للمحطة املخصص املكان

 اجلدوي دراسة :ثانيا
   طاقة، ايل النفايات حتويل حمطة ملشروع تفصيلية جدوي دراسة اعداد

 .املشروع هذا فيها سيقام التي الدولة من املمنوحة املزايا االعتبار يف وياخذ

 القانوني الكيان :ثالثا

 يف والبدء مساهمة، شركة النشاء املستثمرين دعوة يتم اجلدوي، لدراسة وفقا

 .للمشروع تنفيذية خطوات اختاذ 

 للمشروع الدولة مساندة :رابعا

 املستخدمة للتكنولوجيا طبقا الغاز شبكة او الكهرباء شبكة علي احملطة توصيل

 .مغري بسعر املنتج وشراء احملطة، يف 



SEWAGE الحیوي الوقود إلى الصحي الصرف میاه تحویل یمكننا TO ENERGYمتر لكل حیوي وقود مكعب متر 30 حوالي بمعدل 

 يف مصر رأسھم علي العربیة والبلدان .عضوي وسماد للزراعة صالحة میاه علي المحطة من الحصول الي باالضافة صحي، صرف مكعب

 اجمالي تحویل من االستفادة تم واذا .سنویا مكعب متر ملیار 10 حوالي الصحي الصرف كمیة تبلغ حیث المحطات، ھذه انشاء الي الحاجة امس

 .سنویا حیوي وقود مكعب متر ملیار 300 انتاج بذلك یمكننا مصر، في السنوي الصحي الصرف كمیة

 :طاقة ايل الصحي الصرف حتويل مشروع تنفيذ الية

   للمشروع ارض ختصيص :اوال

  طاقة ايل الصحي الصرف بتحويل قومست التي للمحطة املخصص املكان يف جمانا وتفريغها االماكن خمتلف من الصحي الصرف بتجميع حمافظة كل يف البلدية تقوم ان

 .الزراعية لالستخدامات عضوي ومساد مياه انتاج ايل باالضافة )كهرباء/غاز(

 اجلدوي دراسة :ثانيا
   طاقة، ايل الصرف حتويل حمطة ملشروع تفصيلية جدوي دراسة اعداد

 .املشروع هذا فيها سيقام التي الدولة من املمنوحة املزايا االعتبار يف وياخذ

 القانوني الكيان :ثالثا

 يف والبدء مساهمة، شركة النشاء املستثمرين دعوة يتم اجلدوي، لدراسة وفقا

 .للمشروع تنفيذية خطوات اختاذ 

 للمشروع الدولة مساندة :رابعا

 املستخدمة للتكنولوجيا طبقا الغاز شبكة او الكهرباء شبكة علي احملطة توصيل

 .مغري بسعر املنتج وشراء احملطة، يف 






