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ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي

استراتيجية دبي الطموحة
إلدارة النفايات قد بدأت

 مركز دبي إلدارة النفايات مصمم لتحويل 1.9 مليون طن سنويًا من النفايات الصلبة إلى 
 طاقة مستدامة، وهو يعد أكبر محطة لتحويل النفايات إلى طاقة في العالم يتم بناؤه حتى

.اليوم
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ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي

 ستقوم المحطة الواقعة  في منطقة الورسان بتحويل 5666 طنًا يوميا من النفايات الصلبة  إلى 200 ميغاواط
 من الكهرباء يتم تصديرها مباشرة  إلى شبكة كهرباء ومياه دبي . و بذلك, تكون الطاقة المستدامة المنتجة

قادرة على توفير الطاقة لـ 135,000 منزل, ما يمثل ٪2 تقريبًا من االستهالك السنوي للكهرباء في دبي

مراجل االحتراق

قاعة خزان النفايات  

مكثف تبريد الهواء

قاعة التوربينات

منظر  معماري من الجانب الشرقي للمحطة  يظهر الطريق لخزان استقبال النفايات
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استراتيجية دبي
إلدارة النفايات

المطورون

 باعتباره مشروعًا بارزًا، سيكون مصدرًا جديدًا إلمداد الطاقة المستدامة بإستخدام النفايات التي كانت تشكل
 مشكلة دائمة لدبي، مما يعزز رؤية دبي لتكون المدينة األكثر استدامة عالميا. سيساعد المشروع على تحقيق

أهداف دبي االستراتيجية من خالل دعم ركائز حماية البيئة

1. تعزيز استدامة الموارد الطبيعية

اإلدارة المتكاملة للنفايات في المجتمع المحلي .2

تحويل دائم للنفايات المتواجدة في  المكبات .3

 يجري تطوير مشروع مركز دبي إلدارة النفايات من خالل عقد بناء وتشغيل ونقل من قبل "شركة دبي إلدارة
 النفايات   ش .م.ع                     نيابة عن بلدية دبي، و ستكون مسؤولة عن تصميم وبناء وتشغيل وصيانة

 مركز دبي إلدارة النفايات، لمدة 35 عاًم
(              )(DWMC)

 باإلضافة إلى إنتاج الطاقة المستدامة، ستستعيد  المحطة  المعادن ذات القيمة  من الرماد المتبقي
 الستخدامها  في إنتاج مواد البناء .كذلك سيتم استخدام  الكهرباء المولدة من هذا المشروع  الستخدامات

.المستهلكين المحليين وشبكة كهرباء دبي و  وذلك بعد تلبية احتياجات المحطة من الطاقة

ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي
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JBIC

EP (III)

 .(JBIC و NEXI)

NEXI

 يمول المشروع من خالل مؤسسات التسهيالت واإلقراض المالية العالمية، من خالل البنك الياباني
للتعاون الدولي و وكالة نيبون لالستثمار والتصدير والتأمين

  يلتزم المشروع بالمعايير واللوائح االجتماعية والبيئية األكثر صرامة في دبي، و يتوافق مع  التوجيهات الدولية
ومعايير األداء الخاصة بشركات التمويل الدولية و لمبادئ التوجيهية للبيئة مثل المبادئ االستوائية

 والصحة والسالمة لمجموعة البنك الدولي

هو البنك الياباني للتعاون الدولي 

هي وكالة نيبون لالستثمار والتصدير والتأمين

وصف المحطة

مكثف تبريد الهواء
 قلب قاعة خزان النفايات

قاعة التوربينات

منظر  معماري من الجانب الغربي من المحطة

ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي
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منظر  معماري من الجانب الغربي من المحطة

مراجل االحتراق

معالجة غاز المداخن
 قلب  قاعة خزان النفايات

 تقع المحطة بالقرب من  موقع مكب النفايات الموجود في منطقة ورسان 2، و بجاهزية خمس افران  في مرحلة
 التشغيل  ستقوم المحطة بمعالجة حوالي 5666 طن يوميا من النفايات الصلبة لتنتج ما يقارب 190 ميجاوات
  كهرباء  و يتم تصدير 132,000 فولت إلى نظام شبكة كهرباء دبي, و ذلك بعد  تلبية استهالك المحطة الداخلي

للطاقة

في قلب منشأة مركز دبي إلدارة النفايات نظام احتراق متطور  من طراز هيتاشي زوسن إينوفا 

 يتم استقبال  النفايات الصلبة  إلى الموقع وتخزن  في مخبأ أمامي محكم بيئيا . ثم تقوم  رافعات بدفع  النفايات
   إلى نظام تغذية  المرجل ( الغاليات ) النطاط، ليتم دفعها بعد ذلك إلى فرن االحتراق . يرتبط   فرن  الحرق المائل

  بنظام تغذية النفايات، ونظام هواء االحتراق ، ونظام إعادة تدوير غاز المداخن ونظام مناولة الرماد في القاع . و
 يتألف من وحدات ثابتة و متحركة  بالتناوب ، و وحدات حرق  تحرك هيدروليكيا تهيج النفايات وتنقلها  خالل غرفة
 االحتراق حسب الحاجة لتحقيق االحتراق األمثل والكامل. سيكون هناك خمسة خطوط  غاليات  و افران احتراق

مرتبطة بها ، يستهلك كل منها حوالي 47 طنا في الساعة، لتقوم بانتاج الطاقة القصوى اليومية للمحطة ما يعادل
,666 5 طنا يوميا

.

.

.
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عمليات المحطة التشغيلية

  تختلط الغازات المنبعثة من النفايات بالهواء الثانوي وغازات المداخن المعاد تدويرها فوق  فرن االشتعال
 لضمان االحتراق الكامل. يعمل تدوير الغاز  على زيادة  كفاءة الطاقة، ويسمح بالتحكم الدقيق في ظروف االحتراق

التي تحد بالتالي من االنبعاثات

 تعد محطة  معالجة غاز المداخن  من بين أكثر محطات معالجة النفايات تقدمًا من نوعها ، لتتكامل مع تدوير
 النفايات البلدية محافظة على انبعاثات منخفضة في الهواءتوافقا مع المعايير األوروبية األكثر صرامة  في مجال
 االنبعاثات. يسقط الرماد المتبقي بعد االحتراق في مستخرج الرماد السفلي إلزالته  واستعادة المعادن و إعادة

تدويرها مرة أخرى في االستخدام التجاري

تتكون المحطة  من 5 مراجل ( غاليات ) ذات ضغط بخاري عالي ، تنتج بخار عالي التسخين حتى درجة
 مئوية،  يقوم بتشغيل  مولدات التوربينات البخارية عالية الكفاءة، باالضافة لمكثف تبريد الهواء إلعادة تدوير المياه
 المستخدمة  في العملية. ومن المتوقع أن تصل كفاءة المحطة  إلى ٪34، وهو من بين أعلى معدالت الكفاءة في

   العالم لهذا النوع من المحطات

430O

.

.

.

 صممت هذه المنشأة بما يتوافق  مع المعايير واألنظمة البيئية األكثر التزاما  في دبي، و  تتبع معايير االنبعاثات
 الصناعية األوروبية األكثر صرامة في العالم من خالل معالجة غاز المداخن األكثر تقدمًا في العالم. سيتم مراقبة

 االنبعاثات من  مخزن تجميع النفايات باستمرار  من خالل نظام مراقبة االنبعاثات على مدار 24 ساعة في اليوم، و
  سيتم  أرسال التقارير في وقتها  الحقيقي إلى إدارة  البيئة في بلدية دبي وفقًا الستراتيجية جودة الهواء في دبي.

 كما ستضمن محطات مراقبة جودة الهواء والروائح والضوضاء، تحت وصاية بلدية دبي، االلتزام المستمر بالمعايير
.واللوائح طوال فترة عمل المرافق

ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي

 وللتخفيف من اآلثار البيئية واالجتماعية للمشروع، يجري التخطيط لتنفيذ عدة مبادرات. وتشمل هذه المبادرات
 إدارة النفايات، ومراقبة الهواء والروائح والضوضاء، ومبادرة  مشاركة أصحاب المصلحة. لمزيد من المعلومات

.حول كيفية إدارة اآلثار البيئية واالجتماعية ألعمال المشروع، يرجى اتباع أحد خيارات االتصال بنا  من الكتيب

07



فترة أعمال  البناء المدني

بدء المشروع

ينتهي بتاريخيبدأ بتاريخ  النشاط

مدة  بناء المجمع 1 

مدة  بناء المجمع 2 

نهاية فترة البناء

االختبار و التشغيل المبدئي

إنجاز المشروع

أغسطس

يوليو

أغسطس

يناير

-

يناير

-

- 02-          -2020

26-                  -2020

26-                  -2020

09-         -2021

26-         -2022

ديسمبر

ديسمبر

ديسمبر

فبراير

يوليو

يوليو

12-               -2023

04-              -2022

05-          -2023

12-               -2023

10-           -2024

01-         -2024

 

التواريخ الرئيسية للمشروع

   بيانات  األداء الرئيسية لمحطة دبي لتحويل النفايات إلى طاقة

 (                            )لكامل المنشأة   5 خطوط مراجلالوحدةبيانات قياس األداء

السعة االستيعابية

السعة االستيعابية اليومية

السعة االستيعابية السنوية

القيمة االسمية  للسعرات  الحرارية

الطاقة الحرارية

صافي إنتاج الطاقة سنويا للتصدير  إلى
هيئة كهرباء و مياه دبي

طن / بالساعة

طن / اليوم

طن / السنة

كيلو جول / كغم

ميغا واط

ميغا واط ساعة / السنة

236

5,666

1,900,000

9,500

610

1,370,000

المعلومات الرئيسية

هو ميغاواط لكل ساعة، وهي وحدة قياس الطاقة الكهربائية الموردة

KJهو كيلوجول وهي وحدة قياس الحرارة

MWهو ميغاواط، وهي وحدة قياس الطاقة الكهربائية المولدة

MWHr

.1

.2

.3

ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي
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موقع المشروع

تقع محطة  شركة دبي إلدارة النفايات شرق  منطقة ورسان  الثانية

خطة الوقاية من كوفيد-19
 تلتزم شركة دبي إلدارة النفايات باحترام المعايير و االجراءات لصحية الصارمة التي وضعتها سلطات دبي خالل
  مرحلة بناء المشروع،  و ذلك فيما يتعلق بـ كوفيد  19  وغيرها من األمراض السارية.  تشمل االجراءات  مراقبة

 درجة الحرارة، التباعد االجتماعي داخل  الموقع، واتخاذ تدابير خاصة في أماكن اإلقامة ووسائل النقل والعمل في
 الموقع ،  وفي حالة  االشتباه بوجود أعراض أو عدوى يتم توفير سكن منفصل للحجر الصحي  يتم التحكم في

 الموقع من خالل طوق أمني يعمل على مدار الساعة طوال األسبوع ويتحكم في الوصول والخروج إلى الموقع من
قبل جميع األشخاص والمركبات

.

.

ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي
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هل تود التواصل معنا؟
 إذا كنت تود  التحدث إلى شركة  دبي إلدارة النفايات  ، أو ترغب بمزيد من المعلومات عن الشركة ، أو لرفع شكوى

فيما يتعلق بمحطة توليد الطاقة  من النفايات، يرجى عدم التردد في االتصال بنا

ملف شركة دبي إلدارة
2021النفايات التعريفي

لالتصال بنا

موقع الكتروني

فرانسيس إليوت

يمكنك تقديم شكوى  من خالل تعبئة النموذج  في
موقعنا اإللكتروني

تعامل شركة دبي إلدارة النفايات جميع االستفسارات واالتصاالت بسرية تامة

تلتزم الشركة بالرد على طلبك خالل فترة 14 يوًما

تلتزم شركة دبي لتحويل النفايات إلى طاقة بتطوير المشروع بما يتماشى مع  أعلى

 المعايير االجتماعية والبيئية

لالطالع على دراسة  تقييم األثر البيئي للمشروع على

أو من خالل

للتواصل مع بلدية دبي من خالل

مراقبة جودة الهواء المباشر  في دبي  متوفرة على 

بلدية دبي

إذا  أردتم التواصل  والتحدث إلين 

لتقديم شكوى

مدير السالمة الصحية والبيئة

بريد ألكتروني هاتفشركة دبي إلدارة النفايات

موقع الكتروني بريد الكتروني هاتف
ساعة24

https://www.jbic.go.jp/ja/business-areas/environment/projects/pdf/61945_1.pdf

https://www.nexi.go.jp/environment/info/pdf/18-039_EIA_01.pdf

www.DWMC.ae/contact-us

04 583 3197info@DWMC.aewww.DWMC.ae

www.dubaiairenvironment.dm.gov.ae/air_quality :

800900
04 221 5555

(                )info@dm.gov.aewww.dm.gov.ae
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+971 4 5833197

info@dwmc.ae

www.dwmc.ae

شركة دبي إلدارة النفايات  ش .م.ع
هي شركة مملوكة بشكل مشترك

دبي القابضة

دوبال القابضة

شركة إيتوشو

مجموعة بيزيكس

هيتاشي زوسن إنوفا

مجموعة تيك

:-
مكتب الشركة

وحده          مبنى رقم
حي دبي للتصميم

.415211ص.ب

A

دبي -االمارات العربيه المتحدة

٧ ٤٠١
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