
ميه لدعم التنتطبيقات تكنولوجيا الطاقة الحيوية فرص 

والصناعه فى مصر  لقطاعى الزراعه المستدامه 

علي أبو سنة

المدير التنفيذي لمؤسسة الحيوية



ماهي الطاقة الحيوية

استخدام تكنولوجياتهي الطاقة الناتجة من

مبتكره ومالئمه اقتصاديا و اجتماعيه من المواد

(الكتلة الحيوية)العضويةوالمخلفات 

تمعضويةمادةأيهيالحيويةالكتلة

الزراعيةالمخلفاتمثلبداخلهاالطاقةتخزين

وسبلةالمواشيروث)الحيوانيةوالمخلفات

ومخلفاتالطعاموفضالت(الفراخ

الصحيالصرفوحمأةالغذائيةالصناعات

Bio-economyالحيوياالقتصادفيهامعنصروهي

Circularالدوارواألقتصاد Economy



الكتلة الحيوية في مصر

 طن سنويامليون30في مصر بأكثر من تقدرالكتلة الحيوية

أهم مصادر الكتلة الحيوية

المخلفات الزراعية -

نباتات ومحاصيل الطاقة-

(فضالت الطعام )المخلفات اآلدمية -

المخلفات الحيوانية-

...(-سبلة الفراخ –روث المواشي ) 

مخلفات الصناعات الغذائية-

حمأة الصرف الصحي-



استخدامات الكتلة الحيويةمسارات 

الكتلة الحيوية
)Biomass(

الحيويالوقود 
)Bio- fuel(
من محاصيل 

الطاقة

الطاقة الحيوية 
)Bioenergy(

(e.g. Biogas + 
bio-fertlizer) 

المنتجات الحيوية

)Bio- products(
الناتجة من تدوير

مخلفات الصناعات

الغذائية 



تحويل الكتلة الحيوية لطاقة



مساهمة الطاقة الحيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة



متللربحهادفةغيرمركزيةمؤسسةهيالحيويةالطاقةمؤسسة•

تحدةالماألممبرنامجمعبالتعاونالبيئةوزارةخاللمنتأسيسها

فيقيدهاوتم2015يوليوفيالوزراءمجلسمنبقراراإلنمائي
.785برقم2016سبتمبر

ممثلينعنعبارةعضو11منمكونالمؤسسةأمناءمجلس•
.المدنيللمجتمعوممثلينمحليينوخبراءللحكومة

مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية المستدامة



دور مؤسسة الطاقة الحيوية

:الرؤيه

أن تكون مركز تميز وطنى للترويج  لتكنولوجيات الطاقةالحيوية 
فى مصر

:المهمه

قالطرافضللتطبيقوالمؤسسىوالمالىالفنىالدعمتقديم
ماممصرفىالحيويهالطاقهلتكنولوجياتواألدواتوالممارسات

أجتماعيةوبيئيةفوائدوتحقيقاألقتصادىالنموتعزيزفىيسهم



خدمات مؤسسة الطاقة الحيوية

يانهوصوتطبيقوتصميمتخطيطمجالفيالتكنولوجيالنقلالفنيالدعم
البيوجازمثلالحيويةالطاقةتكنولوجيات

ةالطاقتكنولوجياتمجالفيومتوسطهصغيرهشركاتلخلقاالعمالرياده
الحيوية

ويهالحيالطاقهصندوقاطالقمنجازالبيووحداتتنفيذلدعمتموليهخدمات

الحيويةالطاقةتكنولوجياتمجالفيالقدراتوبناءالتدريب

الحيويهالطاقهتكنولوجياتمجالفيالوعىنشر



اهم األنجازات 

غاز 3م6-2بايوجاز منزلية بسعات تتراوح ما بين وحدة 1300تنفيذ ما يزيد عن •
محافظة من محافظات مصر18وذلك في يومي 

شركات 7و تاهيل البيوجازشركة لرواد أعمال من الشباب لتقديم خدمات 20تأسيس •
.اخرى للدخول فى سوق العمل 

 BIO-ENERGY)الحيوية إعداد وتشغيل خطة تمويل مستدامة لتكنولوجيات الطاقة •
FUND) لوحدات الغاز الحيوي ألصحاب المنازل 60٪ وقرض بنسبة 40منحة  بنسبة ٪
.وحده منزليه كمرحله اولى3000لتنفيذ عدد (مكعب غاز يوميمتر 50حتى قدرة 

قل مزيد عمل بوتوكوالت تعاون مع مراكز الخبرة العالمية في مجال البيوجاز وذلك لن•
.من خالل اعداد عدد من الدراسات االقتصاديه من الخبرات في مجال البيوجاز

رة الحجمعمل دراسة فنية مفصلة لتصنيع وتنفيذ وحدات البيوجاز متوسطة وكبي•



ةتكنولوجيا البيوجاز للقطاع الصناعي باالخص قطاع الصناعات الغذائي•

وغيرها ثوميتم استخدام مخلفات مصانع االلبان والبطاطس و تجفيف البصل وال) 
(وسماد عضوى عالى القيمه في انتاج البيوجاز

األبقارمزارع:الماشيهتربيه/الزراعيللقطاعالبيوجازتكنولوجيا•
الدجاج/والجاموس

يوجازالبانتاجفيالفراخسبلةوكذلكوالجاموساالبقارروثاستخداميتم)
(العضويوالسماد

(WWTP)تكنولوجيا الطاقة الحيوية في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي •

ي في انتاجصححيث يتم استخدام الحمأة الناتجة من معالجة مياه الصرف ال
البيوجاز والسماد العضوي 

(البيوجاز)فرص االستثمار في تكنولوجيا الطاقة الحيوية 



مصرتكنولوجيا البيوجاز فيقصص نجاح االستثمار في أمثلة 



وحدات البيوجاز المنزلية تنفيذ مشروع 
 القطاع زراعي: القطاع

 نوع مادة التغذية:

روث األبقار والجاموس

عدد الوحدات التي تم تنفيذها

وحدة بساعات من1300تم تنفيذ أكثر من 

من خالل مشروع متر مكعب غاز يومي2-6

الطاقه الحيويه للتنميه الريفيه المستدامه بالتعاون

مع برنامج األمم المتحده األنمائى

 عدد أنابيب البوتجاز التي تم توفيرها

أنبوبة بوتجاز سنويا50,000

 السماد الناتجة من الوحدات كمية

طن سماد عضوي سنويا2400= 

مشاركة بين القطاع العام والخاص: نوع االستثمار •



 معالجة مياه الصرف الصحي: القطاع

 نوع مادة التغذية:

حمأة صرف الصحي وروث أبقار وسبلة فراخ

كمية الغاز الناتجة من الوحدة

متر مكعب غاز يومي 7000= 

 كمية الطاقة الكهربائية الناتجة من الوحدة

ساعة / وات .ك550= 

مشاركة بين القطاع العام والخاص: نوع االستثمار •

كفر الشيخ-بسخامشروع  وحدة البيوجاز بمحطة صرف الصحي 



مشروع  وحدة البيوجاز بمحطة الجبل االصفر لمعالجة مياه الصرف 
حىالص

 معالجة مياه الصرف الصحي: القطاع

 نوع مادة التغذية:

الصحيحمأة صرف 

كمية الغاز الناتجة من الوحدة

متر مكعب غاز يومي 35000= 

 كمية الطاقة الكهربائية الناتجة من الوحدة

ساعة / ميجا 3.5= 

قطاع العام: نوع االستثمار •



مصنع تجفيف الخضروات بالنعناعية
 (مخلفات االغذية ) القطاع الصناعي : القطاع

 نوع مادة التغذية:

مخلفات الثوم والبصل وروث المواشي

كمية الغاز الناتجة من الوحدة

مكعب غاز يومي متر 600–450= 

 السوالر المتوفرة نتيجة استخدام البيوجازكمية

مع استخدام السماد الناتج فى طن سوالر يومي3= 

االزراعه العضويه لمحصول البصل والثوم للتصدير 

قطاع خاص: نوع االستثمار •

سنه 1.5:فتره االسترداد•



-مركز البحوث الزراعيه البيوجاز بمشتهروحدة 

 القطاع الزراعي: القطاع

 نوع مادة التغذية:

روث أبقار

كمية الغاز الناتجة من الوحدة

مكعب غاز يومي متر 160= 

 كمية الطاقة الكهربائية الناتجة من الوحدة

ساعات في اليوم8لمدة ساعة / وات .ك50= 

مشاركة بين القطاع العام والخاص: نوع االستثمار •



الملخص
قتصادالايسمىمالالرئيسيةالعناصرمنواحدةالحيويةالكتلةاستخدماتتعتبر

CircularالدوارواالقتصادBio-economyالحيوي Economy

المستدامةيةالتنمأهدافتحقيقفىبقوهيساهمالحيويةالكتلةاستخدماتفىالتوسع

قطاعلمستدامهلتنميهنظيفهطاقهمصادربتوفيرالمعنى7رقمالتنميههدفوخاصة

نموالاألقأوالناميهالدولفىخصوصاتحملهايمكنبتكاليفوالصناعهوالزراعه

واءسالحيويهالكتلهاستخدماتمنلمصرهائلهفرصههناكانالتقديراتتشير

حيويهمنتجاتاوحيويوقوداوسماداوطاقهألنتاج

مصادرانواعلكافهاألمثلستخداماللتنفيذيهعملخطةووطنيهاستراتيجيةوضع

نطاقلكفىنوعلكلاالستثماريةالفرصتحديدوحصرخاللمنالحيويةالكتلة

رهمبتكعملفرصوخلقالوطنىاألقتصادتعزيزفىيسهمأنيمكنجغرافى

والصناعهالزراعهقطاعىفىخصوصاومستدامه

لخدمهويهالحيالطاقهلتكنولوجياتالمحلىالتطنيعوبتطويرالعلمىالبحثربط
وجياتالتكنولهذهألستخداماالستدامهلتوفيرحيوىامرالصناعهوالزراعهقطاعى



شكرا لحسن استماعكم 



مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية الريفية 
المستدامة

فسطاط مدينة ال–مصر القديمة -(بوزاره البيئهبيت القاهرة)المركز الثقافي التعليمي البيئي 
–

مصر-القاهرة 

01002907727 2+: تليفون 

abosena@yahoo.com:  ايميل 


