


















مليون جالون من   2500مليون متر مكعب اي ما يزيد عن  4،11توفر الطرق الحرارية لتحلية المياه حوالي 
وحدة تحلية منتشرة في انحاء مختلفة من العالم، ويمثل   2700الماء العذب يوميا يتم انتاجها من اآثر من 

من يقرب ما الماء من القدر يمثل%60هذا آما العال ف التحلية طرق لجميع االنتاجية الطاقة مجموع من من مجموع الطاقة االنتاجية لجميع طرق التحلية في العالم آما يمثل   %60هذا القدر من الماء ما يقرب من
من مجموع وحدات التحلية المنتشرة في العالم% 25هذا العدد من الوحدات حوالي 

نوع من محطات تحليه مياه البحر والتى تعتمد على تقنيه التبخير الوميضى  
والتى تستخدم ايضا فى انتاج الكهرباء وتعتبر السعوديه من اآبر الدول التى  

يتعتمد على هذا النوع من المحطات حيث ن وع ى
محطات تحليه بتقنية التبخير ألوميضي 6يوجد بالمملكه العربيه السعوديه 

والتي تنتج الماء والكهرباء، وتبلغ القدرة اإلنتاجية للكهرباء 
ميجاوات وتتوزع   3،355لهذه المحطات الست ما مجموعه 

ة على الساحلين الشرقي والغربي من المملكة ق
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أشعة ترآيز طريق عن الشمسية بالطاقة ستعمل الت البخارية المحطات هذه المحطات البخارية التي ستعمل بالطاقة الشمسية عن طريق ترآيز أشعة هذه
الشمس من فوق مساحات شاسعة بواسطة مرايا مقعرة أو عدسات المه هائلة 

زترآز األشعة الشمسية لتقع فوق مستقبالت خاصة بها سائل آالزيت يمتص  ع ز ر
الحرارة ويدور في األنابيب بالغاليات لتسخين الماء وتحويله لبخار يدير 

. توربينات لتوليد الكهرباء



الرياح مصدر الكهرباء االول للمدينه 

تخدام طاقه تعتبر منطقه بحيرة البردويل من افضل المناطق فى توليد الكهرباء باس
الرياح

إل مناسبة هي المناطق هذه أن نجد سابقًا أجريت التي للدراسات محطاتونتيجة ب إلنشاء ي  ق  ن   ج  ب  جري  ي  ر  يج  ء   و
حيث ان متوسط سرعه الرياح فى المنطقه خالل آهروهوائية ذات استطاعات آبيرة 

ث/م 20السنه تتراوح بين 
ا لط ع زا ل كن انه د ن ق لل ه اف غ ال ه الط ال االنظ ال ن حين الهواء وبالنظر الى الطبيعه الجغرافيه للموقع نجد انه يمكن عمل مزارع لطوا

على الشريط اليابس الذى يفصل البحيره عن البحر 
ميجا واط والتى يمكن اضافتها الى   10ومن المتوقع ان تصل نسبه الكهرباء الناتجه 

شبكه آهرباء مصر



آم 62



المختلفة الموانئ انشاء الموانئ المختلفةانشاء
إن أهمية الموانئ في العالم تزداد يوما بعد يوم في ظل الزيادة حيث  

سنويا،  4%المتنامية للتجارة المنقولة بحرًا، التي يبلغ معدلها حوالي 
يعززها االنخفاض المستمر في أجور الشحن عن طريق البحر الذي أصبح 

وسيلة النقل األقل تكلفة في العالم، باالضافة إلى سرعة هذه الخدمة  
.وانتظامهاوانتظامها

يومن اهمية بناء الميناء تقليل الكثافة علي باقي الموانئ المختلفه وآذلك   ي
يمكن استغالله في استقبال المسافرين و التفريغ والشحن والتموين  

وآذلك االستيراد والتصدير








