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عارت ـــ خا ةءار  ـــــ ب

GC0009647 مقر : عارتخا  ةاءارب 

كلاـملو �م   21/02/2017: يف عدوـملا  يويحلا و  زاغلا  جاتنال  ةـقيرط  كاـنهو  يويحلا  زاـغلا  عنـصم  : ىمـسملا عارتخـالا  نع 
جيلخلا لودــل  نواــعتلا  سلجم  لودــل  عارتخــالا  تاءارب  ماــظن  اــهحنمي  يتـلا  قوـقحلا  لــماكب  عاــفتنالا  يف  قـحلا  ةءاربــلا 
يهتنتو م  ،  21/02/2017 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نــير ع ــــ ـــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ـــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع ـ ت�ةــيبرعلا

اهتفلاخمل اهطوقس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةيو  ــ ن ــ سلا مو  ـــ سرلا ديد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  21/02/2037 م  ة : ــ يا بـنـهـ
ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ  نم  يأل 

عارتخالا  تاءارب  بتكم  ماع  ريدم 
محقملا ميهاربا  نب  هللادبع 
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يباقرلا حلاص  فسوی  .م  صحافلا :  

 GC 2017-32966 بلطلا : مقر  [ 21] 
 21/2/2017 بلطلا : میدقت  خیرات  [ 22] 

يلع  تلینوب دمحم  ھیفوص  - 2، يلیبانوراك رداق  دمحم  - 1 نوعرتخملا : [ 72] 
عبنی ، 41911 ب.ص 1697 ، يلیبانوراك ، رداق  دمحم  - 1 ةءاربلا : وكلام  [ 73] 
عبنی ، 41911 ب.ص 1697 ، يلع ، تلینوب دمحم  ھیفوص  - 2، ةیدوعسلا رحبلا ،

 ، ةیدوعسلا رحبلا ،
نوینوناق  نوراشتسمو  نوماحم  مساقلا  بیدا  ماسب  لیكولا : [ 74] 

يویحلا  زاغلا  جاتنال  ةقیرط  كانھو  يویحلا  زاغلا  عنصم  [ 54]   
ةجلاعمو لابقتسال  ةفاظنلا  نازخ  ماظن  يویحلا  زاغلا  عنصم  لمشی  كلذل ، اقفو  .يویحلا  زاغلا  جاتنال  ةقیرطو  يویح  زاغ  عنصمب  عارتخالا  اذھ  قلعتی  صخلملا : [ 57]   

ماكحإب و ةقلغم  ةددعتم  ریمخت  تانازخ  لمشی : ریمختلا  نازخ  ماظنو  ةفاظنلا ، نازخ  ماظنب  ایلئاس  لصتم  ریمختلا  نازخ  ماظن  يویحلا  زاغلا  عنصم  لمشیو  .تایافنلا  جیزم 
تایافنلا جیزم  جاتنإو  ةفاظنلا  نازخ  ماظن  نم  ةجلاعملا  تایافنلا  جیزم  لابقتسال  نیجسكألا  نم  ةبضنم  ماكحإب و  ةقلغم  ةددعتم  مضھ  تانازخ  نیجسكألا و  نم  ةبضنم 

نازخ ماظنب  ةلصتم  مكحت  ةدحو  اضیأ  يویحلا  زاغلا  عنصم  لمشیو  .نوبركلا  دیسكأ  يناث  نم  لقأ  مجحو  ناثیملا  زاغ  نم  ةریبك  تایمك  مضی  يذلا  زاغلاو  لماكلاب  ةجلاعملا 
لكشلا عم  رشنیل.نوبركلا  دیسكأ  يناث  نم  لقأ  مجحو  ناثیملا  زاغ  نم  ةریبك  تایمك  مضی  يذلا  زاغلا  جاتنإل  تاملعملا  نم  دیدعلا  يف  مكحتلل  ةفاظنلا  نازخ  ماظنو  ریمختلا 
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 3 لاكشألا : ددع       19 ةیامحلا : رصانع  ددع   

 

.ةررقملا ملظتلا  موسر  عفد  دعب  تاملظتلا  ةنجل  مامأ  حنملا  اذھ  ىلع  ضرتعی  نأ  ةءاربلا  حنم  رشن  خیرات  نم  رھشأ  ةثالث  لالخ  ةحلصم  يذ  لكل  زوجی  ةظحالم : 



 مواصفــاتال

 مجال االختراع

 یتعلق ھذا االختراع بمصنع غاز حیوي وطریقة انتاج غاز حیوي.

 الخلفیة

اة اإلنتاج الحالي للنفایات في جمیع أنحاء العالم كبیر جدا. وقد وضعت أسالیب مختلفة لمعالجة النفایات لحل مشكلة تراكم النفایات ومعان
واألنھار ومكبات النفایات في القرى ذات الكثافة السكانیة العالیة. واحدة من الطرق التقلیدیة لعالج الناس بسبب إلقاء النفایات على الطرق 

النفایات ھو من خالل حرقھا في أفران كبیرة. ومع ذلك، فإن مثل ھذا الحرق ینتج أطنان من النفایات السامة ویسبب تلوث الھواء والماء. 
ات ھو استخدامھ للتسمید، وھو نسبیا طریقة أقل تكلفة من حرق. وعالوة على ذلك، ھذا األسلوب واحدة من الطرق األخرى لمعالجة النفای

 یتطلب مساحة أكبر لمعالجة النفایات.

 معظم العملیات الحدیثة لمعالجة النفایات الحیویة تشمل الھضم الالھوائي للنفایات. في عملیة مثل تلك، كما ھو موضح في
8809038USاد النفایات الحیویة من خالل عملیة متعددة المراحل  تنطوي على التحلل الالھوائي للنفایات الحیویة یلیھا ، یتم معالجة مو

من الھضم الالھوائي للمنتج المتحلل السائل والتسمید الھوائي للمنتج المتحلل الصلب. في ھذه العملیة، یتم تمریر مواد النفایات الحیویة 
جزاء الكبیرة من النفایات الحیویة ألاء صغیرة تمر من الشاشة و أجزاء كبیرة ال تمر. ثم تتم معالجة اخالل غربال، بحیث یتم فصل أجز

جزاء الصغیرة ال ھوائیا. على الرغم من ھذا، ھناك قیود ألبالمیاه و الحرارة إلنتاج كتلة حیویة محللة جزئیا، ثم یتم ھضمھا سویا مع ا
 من الماء للتحلل والھضم، وتستھلك كمیات ضخمة من الطاقة الكھربائیة والحراریة.لھذه العملیة، فمثال تتطلب كمیات كبیرة 

، تنطوي على وعاء ھضم الھوائي، بداخلھ یتم تركیب رمح ومرفق مع 1A2013140416WOعملیة أخرى، كما ھو موضح في في 

ایات العضویة الخام؛ تفریغ النفایات المستقرة من مقبض أو عجلة خارج الوعاء لتدویر الرمح. وبالسفینة عدة منافذ من أجل: إدخال النف

الطرف المقابل، و السیطرة على انتاج الغاز. ویتصل الوعاء بأداة تقطیع یتم التحكم بھا بید صغیرة تعمل على سحق النفایات الكبیرة و 

ى تغذیة النفایات العضویة لضمان الخلط الصلبة. بعد تمزیقھا، یتم ھضم النفایات داخل الوعاء الھاضم. یتم تدویر الرمح عدة مرات عل

مواد صلبة  %40-9 الصحیح للنفایات داخل الوعاء. ھذه المعالجة ینتج عنھا غاز حیوي غني بالمیثان و سماد طیني مركز من حوالي

من النفایات  %40-9 لتطبیقات التربة الزراعیة. ومع ذلك، ال یتم السیطرة على معلمات الوعاء الھاضم بحیث ینتج طین من حوالي

 الصلبة.

، یتم التخمیر الالھوائي للنفایات الحیویة في درجة حرارة مرتفعة. یتم 1A2016102005US في عملیة أخرى، كما ھو موضح في
معالجة النفایات الحیویة باستخدام تركیبة تتألف من مواد فعالة بالسطح غیر أیونیة و مواد تخمیر طافیة تحتوي على انزیمات نشطة من 

یراء الجعویة. وعالوة على ذلك، یتم تعیین درجة الحرارة ودرجة الحموضة في خزان التخمیر على فترات منتظمة وفقا سكزرعة الم
د من لنوع النفایات الحیویة المراد عالجھا. ینتج عن ھذا العملیة غاز حیوي یمكن استخدامھ في تولید الكھرباء. یحد من ھذه العملیة أنھ الب

عالوة على ذلك، درجة الحرارة كمیات األولیة من الطاقة الكھربائیة والطاقة الحراریة لبدء معالجة النفایات الحیویة. توفیر بعض ال
لخزان في أي معاییر أخرى  عملیة ال تتحكمالیدویا. عالوة على ذلك، فإن  ھاودرجة الحموضة في خزان التخمیر یجب أن یتم تعیین

 التخمیر.

على كمیة یحتوي تخمیر، جھازالفی ، الغاز الحیوي الذي تم الحصول علیھUS20140349363في عملیة أخرى، كما ھو موضح في 
 فيالغاز الحیوي الذي تم الحصول علیھ . وبالمثل، أول للغازختیار، یتم تخزینھا مؤقتا في مخزن القبل اما لحد میثان أقل من أول قیمة 

میة میثان أعلى من قیمة الحد ما قبل االختیار، یتم تخزینھا مؤقتا في مخزن ثاني للغاز. یتم توصیل جھاز یحتوي على كتخمیر،  جھاز
أجھزة استخدام الغاز ریت من مخازن الغاز الحیوي إلى نسب تیارات الغاز الحیوي التي أج تحكمفيمخزن الغاز األول والثاني للبتحكم 

یحتوي على ، یتم الحصول على غاز حیوي ةمختلف بمستویاتغاز المیثان  حتوي علىیحیوي وھكذا، عن طریق خلط غاز الحیوي. 
مراحل  تم إنتاج الغاز مؤقتا أثناءوھذا یضمن أنھ حتى لو جھاز استخدام الغاز الحیوي. الختیار في قبل الحدما  ثالثمیثان یفوق مستوى 

خلط مع العن طریق الغاز ستخدم خفض جدا لالستخدام، یمكن أن ییكون عادة منمیثان بدء تشغیل أو إیقاف جھاز التخمیر مع محتوى 
جھاز التخمیر  من ھالمیثان یتم نقل الذي یحتوي على كمیة أقل منالغاز الحیوي عالوة على ذلك، . یحتوي على كمیة أكبر من المیثان غاز

 زیادة محتوى المیثان.مراحل أو دوریا بحیث یمكن لدورة على األقل في بقى في االیھ، وبالتالي یعودة 

لتحویل  . وفقا لذلك، مصنع الغاز الحیوي، یتم تنفیذ التخمیر في خزانات متعددة20100159571في عملیة أخرى، كما ھو موضح في 
تغلق أن  مھیأة ھضمبھعدة خزانات  ھضم،یتضمن نظام خزان المواد الصلبة إلى میثان، حیث تحتوي على نسبة عالیة من الكتلة الحیویة



وسیلة تفریغ  و شحن الكتلة الحیویة وسحب الكتلة الحیویة،من أجل شحن وسحب فتحة  ، كل منھا یتضمنوائلالغاز والسإحكام على ب
خزان توصیاللترشح إلى وخزانات الھضم المتعددة  ترشح منالتفریغ للترشح من أجل صرف وسیلة  الغاز الحیوي، وخزان ترشح، و

وسیلة تنظیم  و خزانات الھضم المتعددة، ترشح على الكتلة الحیویة فيالخزان الترشح من لتوزیع وسیلة توزیع الترشح  ترشح، وال
تورید یجري  ، وحاویة ترشح أولى و ثانیة ترشح ال. ویشمل خزان خزانات الھضم المتعددةترشح في الترشح لتنظیم مستوى ال
 ترشح.تنظیم ال بمساعدة وسائلأو الحاویة الثانیة و/ ىولالحاویةاأل /منإلىترشح تفریغالو

الذي یمزج النفایات الحیویة مع كمیة جاف،  الھوائيوسیلة تسمید ، یستخدم US9303243في عملیة أخرى، كما ھو موضح في 
مكون إلى  حیویةتحویل النفایات الالطحن و االستبدال  یتم الضغط، وبإستخدام عملیات مسبقة. محكمة من الماء في وحدة معالجة 

السماد یتم تعتیق تحسین إنتاج السماد.  یتم وبالتالي خضاضةونقلھ وتفریغھ باستخدام  ھنو طحالالھوائي، تخمیر المكون ائي. ثم یتم الھو
فیما بعد كمصدر . ھذا الغاز یستخدم الغاز الحیوي الذي ینتجھالتخمیر الالھوائي للنفایات یتم جمعھ. التعتیقبعد ذلك في وحدة ما بعد 

، لتحقیق تولید ذاتي للطاقة. وقد استخدمت وحدات الطاقة الشمسیة في التدفئة وتولید الحرارة والطاقةمولد یجمع بین ذاتي أو لد موللطاقة ل
 الطاقة.

ومع ذلك، فإن ھذه العملیات ومصانع الغاز الحیوي الموافقة لھا معقدة ومكلفة في التصنیع والتشغیل. في البلدان ذات الكثافة السكانیة 
العالیة مثل الھند، طریقة ملء األرض وطرق الھضم الجافة لیست مناسبة بسبب القیود المفروضة على األرض. محطات الغاز الحیوي 
التقلیدیة لیست مدمجة من ناحیة تصمیم المساحة، وتتطلب المزید من الوقت للھضم. عالوة على ذلك، ال یتم ھضم النفایات الحیویة تماما. 

ستھلك مساحة أقل، یعالج الكمیة القصوى من النفایات في فترة قصیرة من یالتشغیل، ، سھل حیويمصنع غاز حاجة لوبالتالي، ھناك 
 محرقة.المن  الناتجةحفظ الطاقة باستخدام الطاقة الشمسیة والحرارة یالطاقة الكھربائیة، و من یتطلب مدخالتال الزمن، 

 ملخص االختراع

الحالي على النحو المنصوص علیھ و موصوف ھنا على نطاق واسع، یقدم مصنع غاز حیوي  وفقا ألغراض االختراع، االختراع
 وطریقة النتاج الغاز الحیوي.

خزان مع نظام  متصل سائلیاتخمیر صحي، ونظام خزان نظام خزان  من یتألفلغاز الحیوي وفقا لھذا االختراع مصنع اوفقا لذلك، 
النفایات عن طریق  لة البكتیریا الھوائیة من مزیجمزیج من النفایات. ھنا، یتم إزا یعالجو النظافةخزان تحكم. یتلقى نظام و وحدة  النظافة

نظام خزان التخمیر لمزید من المعالجة. عالوة  إلىخزان النظافةمن نظام  المعالج النفایات ثم یتم إرسال  مزیجتسخین مزیج النفایات. 
على ذلك، یضم مصنع الغاز الحیوي محرقة لحرق النفایات الطبیة مثل حفاضات األطفال والفوط الصحیة الموجودة في مزیج  النفایات. 

 .خزان النظافةمحرقة ونظام تتصل العدید من أنابیب ماء ساخن وأنابیب ماء باردبال، و أیضا

من خزانات ألكسجین وعدد وافر من خزانات التخمیرالمقفولة و منضبة من ا نظامخزان التخمیر عدد وافر منذلك، یتضمن  عالوة على
، حیث المعالج النفایات مزیجتتلقى خزانات التخمیر العدیدة . الھضم المقفولة و منضبة من األكسجینمتصلة سائلیابخزانات التخمیر العدیدة

 البكتیریا الالھوائیة الموجودة في خزانات التخمیرعالوة على ذلك، وحدة التحكم.  محكمة من قبلبیئة في  تقلیبھیتم تسخینھ و
من  ىاألول كمیةمن المیثان وال ىاألول عالج من النفایات وغاز یتألف من الكمیةشبھ م لخلق مزیج مزیج النفایات المعالجھضم المتعددةت

 الھضم خزاناتإلى  المعالج شبھمزیج النفایاتثم یتم إرسال . حجم/حجم ٪70-60لمیثان حوالي من ا الكمیة األولىثاني أكسید الكربون. 
 .المتعددة

ثاني أكسید الكربون إلى غاز میاه غنیة بثاني أكسید الكربون لتورید قناة توصیل ا مع یسائل عالوة على ذلك، تتصلخزانات الھضم المتعددة
والغاز بمعالجة تامة نفایات مزیج الإلنتاج  محكومةفي بیئة  تسخین وتقلیب مزیج النفایات شبھ المعالجةیتم . ھنا، خزانات الھضم المتعددة

من غاز  الكمیة األولىأكثر من الكمیة الثانیة من غاز المیثان من ثاني أكسید الكربون.  الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةیضم 
 من ثاني أكسید الكربون. الكمیة األولىثاني أكسید الكربون أكثر من  من الكمیة الثانیة، أیضاالمیثان. 

المزیج مزیج النفایات، ولمن المعلمات  تحكم فیالعدیدلل خزان النظافةنظام خزان التخمیر ونظام ب وحدة التحكم تتصلعالوة على ذلك، 
من ثاني أكسید الكربون. وتشمل المعلمات درجة  ة األولىالكمیمن المیثان و الكمیة األولىالمتضمنلغازالشبھ معالج من النفایات، وا

ومسببات  C:Nنسبة)، المواد الصلبة الكلیة، HRTالھیدرولیكي (وقت االحتفاظ الحموضة، ودرجة الحرارة، والرطوبة، ومعدل التدفق، 
النحو، یتكون نظام  العضویة. على ھذا، ونوعیة المواد الحركة، ومحتوى الكربون العضوي، وتعداد الجراثیم، والغذاء تسمماألمراض و

 .للتحكممن أجھزة االستشعار  و العدیدشمسیة متصلة بلوحات كھربائیة میكانیكیة خضاضات من خزان التخمیر أیضا 

 لمتضمنالغاز اتضغط ضغط الغط تلیھا وحدة الغسیل. وحدة نظام خزان التخمیر إلى وحدة ض نعلى ذلك، یتم تمریر الغاز الناتجمعالوة 
من ثاني أكسید الكربون. ثم یتم تمریر الغاز المضغوط من خالل وحدة الغسیل مع الماء النقي.  الكمیة الثانیةالجزء الثاني من المیثان و

 الغاز. تخزین في وحدة تخزین غاز المیثان النقي الناتج میثان نقي. یتمحجم/حجم  ٪98-95الناتج من وحدة الغسیل ھو 



لنفایات دون أي تعقید على دفعات. یتم إنتاج الغاز الحیوي ة كاملة لالھوائیلكن لیس على سبیل الحصر، معالجة ووتشمل مزایا االختراع، 
لنفایات، والغاز المزیج  شبھ المعالج من االنفایات ولمزیج مختلفة الالمعلمات في عن طریق التحكم  محكمةعلى مرحلتین في بیئة 

عالیة من غاز المیثان.  كمیةضم الكربون إلنتاج الغاز الحیوي الذي یمن ثاني أكسید  كمیة األولىالمن المیثان و الكمیة األولىالمتضمن
مزیج تستبعد المعالجة الالھوائیة لالطاقة تماما. عالوة على ذلك،  ات بشكل كامل ویتم التخلص من فقدوبالتالي، یتم التعامل مع النفای

 اضافیة بسیطة وال تنطوي على تكلفة ولذلك، فإن العملیة برمتھاانزیمات. ة وكیمیائیات تركیب إضافةمزیج النفایات شبھ المعالجةالنفایات و
 وعملیات إعداد التركیب الكیمیائي واالنزیمات.

 مزیجلكامل والھضم الكامل اللتخمیر لتلقائیا ومراقبتھا. وھذا یقلل من الوقت الالزم  المتعددة معلماتفیالعالوة على ذلك، یتم التحكم 
یوي أقل تعقیدا وسھلة . ولذلك، فإن مصنع الغاز الحیوي وعملیة الحصول على الغاز الحمزیج النفایات شبھ المعالجةو النفایات المعالج

 .التشغیل/استبقائھا

غاز الحیوي مصنع الحیث أن إدخال الطاقة  بدون تكنولوجیالنفایات ة لالكامل ةجالعمباإلضافة إلى ذلك، فإن مصنع الغاز الحیوي ینفذ ال
 یعمل باستخدام الطاقة التي تولدھا األلواح الشمسیة.

 .ةفقعناصرالمرمع الرسومات وال جنبا إلى جنبالوصف التفصیلي التالي  فيھذه الجوانب والمزایا سوف تكون أكثر وضوحا 

 وصف مختصر للرسومات المرفقة:

محددة منھ، و ھو موضح في  اتإلى تجسید ستنادالختراع بااللأكثر سیتم تقدیم وصف خاص لمزید من توضیح مزایا وجوانب االختراع، 
سیتم وصف حد من نطاقھ. ختراع، وبالتالي فھي ال تنموذجي لالالتجسید الالرسومات المرفقة. ویقدر أن ھذه الرسومات تصور فقط 

 سریعة.الأدناه لإلشارة ، وھي مدرجة التفصیل مع الرسومات المصاحبةضافیة وبببعض التخصصیةاإلھ حیوضاالختراع وت

و أصحاب الخبرة العناصر في الرسومات. وعالوة على ذلك،  ، تم استخدام األرقام المرجعیة لتمثیلقدر اإلمكانھبوتجدر اإلشارة أن
على نطاق كبیر. على  رسمھا بالضرورةیكن وربما لم  تبسیطلل موضحة رسوماتالأن العناصر في  ونقدریسوف  العادیة في المجال

جوانب األخرى للمساعدة في تحسین فھم  رسومات قد تكون مبالغ فیھا بالنسبة إلى العناصرالیل المثال، أبعاد بعض العناصر في سب
تقلیدیة، والرسومات قد تظھر فقط تلك التفاصیل ممثل برموز  رسوماتالالوة على ذلك، قد یكون عنصر واحد أو أكثر في عاالختراع. 

بسھولةألصحاب الخبرة  كون واضحةتالتفاصیل التي سوف بالختراع حتى ال تحجبالرسومات اتجسید  فھمبالتي تتصل  مخصوصةال
 من الوصف ھنا.العادیة في المجااللمستفیدین 

 كتلة من مصنع الغاز الحیوي، وفقا لتجسید ھذا االختراع. رسم 1الشكل یوضح 

 لتجسید ھذا االختراع.مصنع الغاز الحیوي، وفقا الرسم التخطیطي ل أ2الشكل ویوضح 

 لغاز الحیوي التي ینتجھا مصنع الغاز الحیوي، وفقا لتجسید ھذا االختراع.لمختلفة التطبیقات الب2الشكل ویوضح 

 وسیلة إلنتاج الغاز الحیوي من قبل مصنع الغاز الحیوي، وفقا لتجسید ھذا االختراع. 3الشكل یوضح 

 وصف تفصیلي

الحالي أدناه، ھذا االختراع یمكن تنفیذه باستخدام أي عدد تجسیداتھذا الكشف  البدایة أنھ على الرغم من توضیحینبغي أن یكون مفھوما في 
، الموضحة تطبیقاتعلى ال ال ینبغي بأي حال من األحوال أن یقتصرالكشف الحالي .عامةمن التقنیات، سواء المعروفة حالیا أو 

ھنا، ولكن یمكن تعدیلھا ضمن نطاق الموضح و الموصوف تنفیذ التصمیم ومثاالل أدناه، بما في ذلك ةموضحالتقنیات الوالرسومات، و
 .لما یكافئھكامل النطاق الالملحقة جنبا إلى جنب مع  عناصرال

"ال شيء"، "واحد"، "أكثر  كلمة"ال شيء، أو واحد أو أكثر من واحد، أو كل شيء." وبناء على ذلك،  اأنھھنا على تستخدم  "بعض"كلمة 
شیر ی ال سیدات"قدتجالبعض". مصطلح"بعض كلمة" "سوف تقع جمیعھا تحت تعریفأو "كل "حد"، "أكثر من واحد ولكن لیس الكلمن وا

التجسیدات" یعرف بأنھ یعني  وبناء على ذلك، فإن مصطلح "بعضتجسیدات.الأو لعدة تجسیدات أو لجمیع  إلى أي تجسید أو لتجسید واحد
لوصف، والتدریس وإلقاء مستخدم ھنالھیكل الالالمصطلحات وتجسیدات."الواحد، أو كل  "ال تجسید، أو تجسید واحد، أو أكثر من تجسید

 أو ما یعادلھا. عناصرقلل من روح ونطاق الیقیید أو أویوعناصر وال یحد،  خاصة یزاتمتجسیدات والالضوء على بعض 



تكون"، والمتغیرات النحویة یضم"، "لدیھ"، "یالحصر "یشمل"، " و لیسمثل  ھناالمصطلحات المستخدمة  من دا، أيوبشكل أكثر تحدی
أو أكثر أو عناصر، ما لم ینص على خالف ذلك،  ةواحد ة، وبالتأكید ال تستبعد إمكانیة إضافة میزال تحدد أي قیود أو حدود معینةمنھا 

عناصر، ما لم ینص على خالف ذلك البعاد احتمال إزالة واحد أو أكثر من السمات المذكورة والست تؤخذوعالوة على ذلك یجب أال 
 "اج أن یشمل.تیح"یجب أن تشمل" أو "مثل لغة تحد  باستخدام

واحد أو أكثر"  ةباسم "میز لھ مرة واحدة فقط، في كلتا الحالتین فإنھ قد یتم اإلشارة محدودالستخدامھأو عنصر  معینة ال میزة وأسواء كان
صر."عالوة على ذلك، فإن استخدام االعن من على األقل" أو "واحد على األقل عناصر" أو "میزة واحدةالأو "واحد أو أكثر من 

ما لم ینص على خالف عنصر، المیزة أو اللك تشيء من یمنععدم وجود مصطلح"واحد أو أكثر"أو"واحد على األقل"میزة أو عنصر ال 
 "أو"المطلوب ھو عنصر واحد أو أكثر".مثل"یجب أن یكون ھناك واحد او اكثر... ذلك باستخدام لغة تحد

ھا یمكن اتخاذ ،المستخدمة ھنا العلمیة التقنیة و/أو المصطلحات من ، وخصوصا أيمصطلحاتما لم ینص على خالف ذلك، فإن جمیع ال
 .من أصحاب الخبرة العادیة في المجالواحد لنفس المعنى كما یفھم عادة 

ة میزات و/أو العناصر الوارد ا منمثال على إمكانیة تنفیذ أی ھو تجسیدالینبغي أن یكون مفھوما أن  ."اتتجسیدالویشار ھنا إلى بعض "
المیزات  بھا تلبي غرض إلقاء الضوء على واحد أو أكثر من الطرق المحتملة التيبتجسیدات الوقد وصفت بعض المرفقة. عناصرفي ال
 .وضوحوعدم ال و االستخدامالمرفقة متطلبات التفرد،  مفردات العناصرو/أو 

"، آخر"، "تجسید بدیل"، "تجسید واحد "التجسید األول"، "تجسید -سبیل المثال ال الحصر على- مصطلحات مثل و/أو استخدام العبارات 
"،"تجسید إضافي"أو آخر "،"تجسیدالتجسیداتتجسیدات "،" تجسیدات أخرى"،" مزید من ال"تجسید"، "تجسیدات متعددة"، "بعض 

عناصر الو/أو أو أكثر  ةواحد سمة  معینة ما لم ینص على خالف ذلك،تجسیدات.الالمتغیرات منھا ال تشیر بالضرورة إلى نفس 
حد، أو قد تكون واتجسید ، أو قد تكون في أكثر من اتیمكن العثور علیھا في تجسید واحدتجسیدالمع واحد أو أكثر من  ةلالموصوفة متص

سمة واحدة أو أكثر و/أو   یمكن وصف ذلك، على الرغم منفي أي تجسید. موجودةتكون  ال ، أو قداتتجسیدالموجودة في كل 
 ،اتتجسیدالبدال من ذلك في سیاق كل أیضا واحد، أو تجسید من ذلك في سیاق أكثر من  ، أو بدالفقط في سیاق تجسید واحد العناصرھنا

أي من المیزات و/أو  على العكس من ذلك،على اإلطالق. تقدمعلى حدة أو في أي تركیبة مناسبة أو ال  مقدمة تكونعناصر قد الو/أوالسمات
 في سیاق تجسید واحد. العناصر الموصوفة في سیاق تجسیدات منفصلة یمكن بدال من ذلك تحقیقھا كما لو كانت قائمة 

ى أنھا تحد علؤخذ بالضرورة تتجسیدات وبالتالي ال ینبغي أن التستخدم في سیاق بعض  ھناالواردة وجمیعھا أي تفاصیل خاصة 
تلك التي استخدمت كأمثلة  غیرأخرى  اتجسیدالقانونیة یمكن أن تتحقق في سیاق ت مثیالتھاالمرفقة و العناصرالمرفقة.منالعناصر

 وصف أدناه.التوضیحیة في 

 إلى تشیر بخط متصلمن أجل التوضیح، السھام .)، وفقا لتجسید ھذا االختراع100(رسم كتلة من مصنع الغاز الحیوي1ویوضح الشكل 
بین المكونات  یة الممزوجةتشیر إلى تدفق المواد الطین ینمزدوج السھام بخطین متصلینمسار االتصاالت بین مختلف المكونات، 

 100المواد الغازیة بین مختلف مكونات مصنع الغاز الحیوي (مزدوجة تشیر إلى تدفق الالمختلفة، والخطوط المتقطعة 

و المفصولة مصدر معالجة النفایات العضویة المحلیة الصلبة المفصولة من الل یمكن استخدامھ )100لغاز الحیوي (تجسید، مصنع االفي 
مزیج ) لتلقي ومعالجة 101نظام خزان نظافة ( من )یتألف100ع الغاز الحیوي (مصنباستخدام عملیة الھضم الالھوائي. من النباتات

ثاني أكسید المیاه الغنیةب ) لتلقي106ثاني أكسید الكربون ( قناة تورید غازب) 102( ولیةقترن الحفرة االت).102ولیة (النفایات من حفرة أ
، یتم في تطبیقزیج النفایات.)، تتم إزالة المیكروبات الھوائیة غیر المرغوب فیھا الموجودة في م101في نظام خزان النظافة (الكربون.

درجة مئویة لمدة ساعة في نظام خزان النظافة  70ة تصل إلى درجالتخلص من المیكروبات الھوائیة بواسطة تسخین مزیج النفایات ل
لعضویة والمواد غیر العضویة التي ھي شدیدة في ھذه الحرارة العالیة یزیل النفایات ا مزیج النفایاتعالوة على ذلك، تسخین ).101(



ھذا .اتمطھرال المنزلیة و المبیضاتویة مثال على النفایات العضمثال على النفایات العضویة نفایات الالكتوز من تصنیع األلبان.السمیة.
 للبیع أو التخلص منھا بطریقة آمنة. ھاموجودة في النفایات یمكن فرزھا بسھولة وجمععالوة على ذلك، المعادن الثقیلة الیمنع تلوث البیئة.

یتألف نظام ).101ا مع نظام خزان النظافة (یسائل المتصل ) 103نظام خزان التخمیر ( أیضا من) 100ویتكون مصنع الغاز الحیوي (
، یشار إلیھا N-104، ..2-104، 1-104( خزانات التخمیر المغلقة بإحكام و المنضبة من األكسجینمن  منالعدید )103خزان التخمیر (

خزانات التخمیر المغلقة بإحكام و المنضبة من كل من ).101من نظام خزان النظافة ( مزیج النفایات المعالجة) لتلقي 104فیما بعد 
من ثاني أكسید  الكمیة األولىو ،)4CHمن المیثان ( الكمیة األولىیضم  الذي والغاز مزیج النفایات شبھ المعالجةتنتج ) 104( األكسجین
مزیج ھضم تأن البكتیریا الالھوائیة  بحیث) 104كل من خزانات التخمیر ( إلىوفقا لذلك، تضاف البكتیریا الالھوائیة ).2COالكربون (

 ).104( العدیدة خزانات التخمیرداخل  محكمةفي بیئة  تقلیبھو مزیج النفایات المعالجةعالوة على ذلك، یتم تسخین .النفایات المعالجة

-105، ... 2-105، 1-105( منعدة خزانات ھضم مغلقة بإحكام و منضبة من األكسجین ) یتألف103نظام خزان التخمیر (
N ة على عالو.مزیج النفایات شبھ المعالجة) الستقبال ومعالجة 104(العدیدة زانات التخمیرمتصلة سائلیا بخ) 105، یشار إلیھا فیما بعد

الھضم خزانات في كل من .2COالمیاه الغنیة بغاز ) لتلقي 106(  2COتوصیل) مع قناة 105( خزانات الھضم المتعددةقترن ذلك، ت
لتسریع  2COالمیاه الغنیة بغاز ضاف تالمضافة. 2COوجودالمیاه الغنیة بغاز ھوائیا في المزیج النفایات شبھ المعالجةحلل )، یت105(

 غاز المیثان في فترة قصیرة من الزمن.من عملیة التخمیر والحصول على أقصى عائد 

ونتیجة لذلك، ).105( خزانات الھضم العدیدةداخل  محكمةفي بیئة  ھتقلیبو ھیتم تسخین المعالجةمزیج النفایات شبھ وعالوة على ذلك، فإن 
من ثاني أكسید الكربون في كل  الكمیة الثانیةمن المیثان و الذي یحتوي علىالكمیة الثانیةوالغاز  مزیج النفایات المعالجة بالكاملیتم إنتاج 

مزیج النفایات شبھ و مزیج النفایات المعالجةمعین، معالجةفي تطبیق ).105(المنضبة من األكسجین  و المغلقة بإحكامخزانات الھضم
عالي  میثانغاز وفقا لذلك، ینتج مصنع الغاز الحیوي یحدث في دفعات. العدیدةو خزانات الھضم العدیدة خزانات التخمیرفي  المعالجة

 .النقاء

) لتوفیر 101خزان النظافة ( )، ونظام103نظام خزان التخمیر (متصلة ب) 107) یضم كذلك وحدة تحكم (100مصنع الغاز الحیوي (
تراقب وتسیطر ) تلقائیا 107وفقا لذلك، وحدة التحكم ().101ونظام خزان النظافة (  )103ر (داخل منظومة خزان التخمی محكمةبیئة 

الكمیة من المیثان و الكمیة األولىالذي یحتوي علىالغاز  و، مزیج النفایات شبھ المعالجة، ومزیج النفایاتفیمن المعلمات  العدیدعلى 
من ثاني  الثانیةالكمیة من المیثان و الكمیة الثانیةیضم  الذي والغاز مزیج النفایات المعالجة بالكاملمن ثاني أكسید الكربون إلنتاج  األولى

 أكسید الكربون.

باإلضافة إلى ذلك، وحدة تنقیة ).103ظام خزان التخمیر (نمتصلة سائلیا ب) 108( ضغطیضم كذلك وحدة ) 100مصنع الغاز الحیوي (
 العذبة خل امدادات المیاه العذبة و مخزن إمدادات المیاهامدب) 109تنقیة (الدة قترن وحتو).108( ضغطالمع وحدة  ةسائلیاقترنم) 109(
من ثاني أكسید الكربون للحصول  الكمیة الثانیةالجزء الثاني من المیثان و الذي یحتوي علىالغاز  تضغط) 108( الضغطوحدة ).110(

من  الكمیة الثانیةي نقت) 109( التنقیةوحدة من ثاني أكسید الكربون. الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةعلى الغاز المضغوط یضم 
من ثاني أكسید الكربون في المیاه العذبة للحصول على الجزء الثالث من  الكمیة الثانیةغاز المیثان من الغاز المضغوط عن طریق إذابة 

 غاز ثاني أكسید الكربون. الكمیة الثالثة منغاز المیثان النقي و

من غاز المیثان  الكمیة الثالثة) لتخزین 111مع وحدة تخزین الغاز الحیوي ( سائلیاقترن ت) 109( التنقیةعالوة على ذلك، فإن وحدة 
قترن ت) 109( التنقیةعالوة على ذلك، فإن وحدة الغاز. لتخزین كون بالونت) یمكن أن 111مثال، وحدة تخزین الغاز الحیوي (في النقي.
حفرة األولیة ال) و103في نظام خزان التخمیر (من ثاني أكسید الكربون الكمیة الثالثة) لحقن 106(ثاني أكسید الكربون بقناة توصیل سائلیا

 .جانبي منتجكمن ثاني أكسید الكربون  الكمیة الثالثةیمكن تخزین في تطبیق، ).102(



) لتحرق النفایات الطبیة مثل حفاضات األطفال والفوط الصحیة 112) یضم محرقة (100باإلضافة إلى ذلك، فإن مصنع الغاز الحیوي (
) ونظام خزان النظافة 112محرقة (ب) 114بارد ( ماء) وأنابیب 113أنابیب ماء ساخن ( عدةتقترن .مزیج النفایاتالموجودة في 

) والخطوط المتقطعة تشیر إلى 113لساخن في أنابیب الماء الساخن (تشیر إلى تدفق الماء ا ةمنقطالخطوط المن أجل التوضیح، ).101(
) یمكن استخدامھا لتسخین المیاه المتدفقة في 112( المحرقة). والحرارة المتولدة من 114تدفق الماء البارد في أنابیب المیاه الباردة (

حول نظام خزان  دویرھا) یمكن ت113من أنابیب الماء الساخن ( العدیدالمیاه الساخنة المتدفقة في ).114من أنابیب المیاه الباردة ( العدید
ن إلى نظام خزان ارة من الماء الساخبعد أن تم نقل الحر).101) لنقل الحرارة من الماء الساخن إلى نظام خزان النظافة (101فة (النظا

قترن تعالوة على ذلك، ).114) من خالل أنابیب المیاه الباردة (112(المحرقةإلى  مرة أخرى یتم تغذیة المیاه الباردة)، 101النظافة (
 .ویر) لتوفیر المیاه للتد112( المحرقةو )110النقیة ( خل إمدادات المیاهامدبمن أنابیب المیاه (ال یظھر في الشكل)  العدید

) 104( خزانات التخمیر المتعددة) للحفاظ على 115شمسیة (بسخان طاقة ) 103نظام خزان التخمیر ( یرتبطعالوة على ذلك، 
عن ) 100( من الطاقة مصنع الغاز الحیوي ھذا یحافظ على احتیاجات.عالیة ) في نطاق درجة حرارة105( ضم المتعددةخزانات الھو

 عملیة الالھوائیة بأكملھا.للحرارة شروط الطریق استخدام الطاقة الشمسیة لتلبیة 

من  العدید) و115األلواح الشمسیة الكھربائیة (متصلة ب) 116( آلیامحكمةیحتوي علىمخاضات میكانیكیة) 103نظم خزان التخمیر (
مقیاس درجة  ، ولكن لیس على سبیل الحصر،التحكم استشعارالعدید منأجھزة وتشمل األمثلة على ).117استشعار التحكم (أجھزة 

و  ،الغذائي تسممل، وقارئ اC: Nل تدفق، و محاسب نسبةمحاسب معد وقارئ درجة الحرارة، وجھاز استشعار الرطوبة، و الحموضة،
) یمكن 116( ضات المیكانیكیةالمخاسوى اثنین من أجھزة االستشعار في الشكل. لم یتم توضیحمن أجل اإلیجاز المیكروبي. قارئ التعداد

 خزانات الھضم العدیدةو )104( میر العدیدةخزانات التخفي  مزیج النفایات شبھ المعالجةو مزیج النفایاتتخض بشكل موحدأن 
خزانات الھضم ) و104( العدید من المعلماتبداخلخزانات التخمیر المتعددةرصد  )117( جھزة استشعار التحكم العدیدةألیمكن).105(

 الھیدرولیكي وقت االحتفاظو درجة الحموضة، ودرجة الحرارة، والرطوبة، ومعدل التدفق، المتعددة وتشمل المعلمات ).105( المتعددة
)HRTالمواد الصلبة الكلیة، نسبة ،(C:N تقلیبربون العضوي، وتعداد الجراثیم، وال، ومحتوى الكغذائيومسببات األمراض والتسمم ال ،

أجھزة استشعار على أساس المدخالت الواردة من  العدید من المعلمات) تراقب 107وفقا لذلك، وحدة التحكم (ونوعیة المواد العضویة.
مخاضات تتحكم فیال) 107، وحدة التحكم (العدید من المعلماتبناء على قیمة و) على فترات منتظمة من الزمن.117( التحكم العدیدة

أخذ اإلجراءات ت، ولمات) تسیطر على غیرھا من المع107وبالمثل، فإن وحدة التحكم (.خض) للسیطرة على ال116( میكانیكیةال
لتشغیل مصنع الغاز الحیوي  ید العاملةلبات الوھذا یقلل من متطالتصحیحیة تلقائیا لتنظیم شروط العملیة، من دون الحاجة إلى تدخل یدوي.

)100.( 

، وحدة طبیق آخرفي ت.المختبر تحكمغرفة مثبتة في و ترابطة م عدیدة كون أنظمة تحكمت) یمكن أن 105في تطبیق واحد، وحدة التحكم (
 كون نظام تحكم واحد.ت) یمكن أن 105التحكم (

، وفقا لتجسید ھذا تطبیقات) والمزید من ال100) الذي یمثل مصنع الغاز الحیوي (200مزید من الرسم التخطیطي (2یوضح الشكل 
) في 201بواسطة فاصل النفایات ( ھاوفرز ھاالنفایات الصلبة التي تم جمعھا من المصدر یمكن فصل،أ2الشكل في اشارة الى االختراع.

یعتمد ، فرز النفایات الصلبة قد في تطبیقفصل وفرز النفایات الصلبة یعتمد على مصدر النفایات الصلبة.).100مصنع الغاز الحیوي (
النفایات العضویة ومن ثم یمكن تمزیق الھواء، ومغناطیسات قویة. أو مصنفاتللفصل،  متناوبة برامیل أو شاشات،على استخدام 

مزیج الللحصول على اختیاریا مزیج النفایاتتكوین یمكن تعدیل.مزیج النفایات) ویخلط مع الماء لتشكیل 202( ساحقمن قبل  المفروزة
 آخر، طبیقفي ت).101) لنظام خزان النظافة (202( ساحقمباشرة من ال مزیج النفایاتیمكن إرسال  في تطبیق،.مزیج النفایاتاألمثل ل

حفرة الفي  مزیج النفایاتیمكن تخزین ، طبیقھذا الت مثل في.معالجة) لمزید من ال102( ولیةحفرة االالفي  مزیج النفایاتیمكن تخزین
 .مزیج النفایات) حتى یتم جمع كمیة محددة سلفا من 102یة (ولاال



، یمكن أن یتم في تطبیق.مزیج النفایات) إلزالة البكتیریا الھوائیة الموجودة في 101إلى نظام خزان النظافة ( مزیج النفایاتثم یتم إرسال 
درجة مئویة في نظام خزان النظافة  70تصل إلى  في درجة حرارة مزیج النفایاتراثیم الھوائیة عن طریق التسخین التخلص من الج

كمیة المطلوبة ال األلواح الشمسیة (ال یظھر في الشكل) لتولیدیتصل ب) یمكن أن 101وفقا لذلك، في تطبیق، نظام خزان النظافة ().101(
 ).101) یمكن استخدامھا لتسخین نظام خزان النظافة (112( المحرقةالحرارة المتولدة عن طبیق آخر، في تمن الحرارة.

المنضب من األكسجین  و بإحكام المغلقنظام خزان التخمیر في  مزیج النفایات المعالجة، یتم ضخ النظافةبعد االنتھاء من عملیة 
) 104( ة من األكسجینخزانات تخمیر متعددة مغلقة بإحكام و منضبكما ھو موضح سابقا، یتألف نظام خزان التخمیر من ).103(

من مواد ذات ) 103نظام خزان التخمیر ( یمكن تصنیع ،في تطبیق).105( خزانات ھضم متعددة مغلقة بإحكام و منضبة من األكسجین
السخان ب) 103نظام خزان التخمیر ( یرتبطعالوة على ذلك، مثل البولي بروبلین أو البولي إثیلین عالي الكثافة. ال تتحللمنخفضة طاقة 

مصنع الغاز الحیوي   فإنھ یحافظ على احتیاجات.عالیة) في نطاق درجة حرارة 103) للحفاظ على نظام خزان التخمیر (115الشمسي (
نظام  یمكن أن یظل باإلضافة إلى ذلك، ف) عن طریق استخدام الطاقة الشمسیة لتلبیة االحتیاجات الحراریة للعملیة.100(من الطاقة 

على البیئة المحلیة والقضاء على فقدان  منخفض ، وبالتالي خلق تأثیر جسدي وبصرياحراریمعزول ) تحت سقف 103خزان التخمیر (
 الحرارة.

مزیج ھضم ت). البكتیریا الالھوائیة 104( خزانات التخمیر العدیدةفي  محكمةفي بیئة  ھاتقلیبأوال و النفایات المعالجة مزیجیتم تسخین 
من  الكمیة األولىتألف من ی يذوخلیط الغاز ال مزیج النفایات شبھ المعالجة) إلنتاج 104( خزانات التخمیر العدیدةفي  النفایات المعالجة

 خزانات التخمیر العدیدةفي  /معالجتھھیتم التعامل معمزیج النفایات المعالجة، من ثاني أكسید الكربون. في تطبیقاألولىالكمیة المیثان و
) یمكن 104( خزانات التخمیر العدیدة. شروط 20عدد األیام یكون سبیل المثال، یمكن أن  علىیام. األ) لعدد محدد مسبقا من 104(

 ).107وحدة التحكم ( لحكم بھا من قبرصدھا آلیا والت

ثاني أكسید الكربون المیاه الغنیة بباإلضافة إلىمزیج النفایات شبھ المعالجة) 107وحدة التحكم (ترسل ، محدد مسبقااألیامال عند انتھاء عدد
الصمامات (ال یظھر في الشكل)  العدید من) على 107وحدة التحكم ( قد تعمل). كما سیكون من المفھوم،105( خزانات الھضم المتعددةل

مزیج النفایات الشبھ معالجة. في انتقال  تحكم في) لل105( خزانات الھضم العدیدةو ) 104( خزانات التخمیر العدیدةقنوات بین متصلة ب
 ).105( خزانات الھضم العدیدةیمكن أن تنتقل إلى  مزیج النفایات شبھ المعالجةمن  ٪80،تطبیق

 خزانات الھضم العدیدةداخل  محكمةعن طریق البكتیریا الالھوائیة في بیئة  مزیج النفایات الشبھ معالجةھضم یتم  كما ھو موضح سابقا،
من ثاني أكسید  الكمیة الثانیةمن المیثان و  الكمیة الثانیةتألف من یي ذوخلیط الغاز ال مزیج النفایات المعالجة تماما) إلنتاج 105(

سبیل  على) لعدد محدد مسبقا من أیام. 105( خزانات الھضم المتعددةفي  مزیج النفایات الشبھ معالجةالكربون. في تطبیق، یتم معالجة 
وحدة التحكم  و التحكم بھا من قبل) یمكن رصدھا آلیا 105( خزانات الھضم المتعددة. شروط 20عدد األیام یكون المثال، یمكن أن 

)107.( 

مزیج النفایات شبھ أي یتم إزالة  ،تتم على دفعات مزیج النفایات المعالجة تماماو مزیج النفایات شبھ المعالجةعالوة على ذلك، إزالة 
 إلى فعاتتجھیز الدو ھكذا یؤدي . مزیج النفایات شبھ المعالجةو المعالجة النفایات مزیجشحن مزیج النفایات المعالجة تماما قبلو المعالجة
) یلتقط المیثان 100ز الحیوي (. عالوة على ذلك، فإن مصنع الغاالمستخرج الغاز منلنفایات الصلبة وإنتاج الحد األقصى ل ھضمأقصى 

 الكربون. و محاید التكلفة منخفضو نقاء عالیال الجو وینتج غاز میثان تسریحھ فيي قد یتم ذال

مزیج فی) للحد من محتوى الماء 203( ضغطت عن طریق اال المعالجة بالكامل مزیج النفایاتضغط  یمكن ، في تطبیقعالوة على ذلك، 
، ویمكن استخدامھا كسماد عالیة النقاءالصلبة ومنتج سائل. المنتج الصلب الناتج ھو األسمدة  صلبإلنتاج منتج  النفایات المعالجة تماما

 يعال ا السماد الصلب).تكوین مثل ھذ) (204OFSU(عضویةال تخزین األسمدةلعضوي في المزارع العضویة وتخزینھا في وحدة 
 أدناه:  1 في الجدول موضحالنقاء 



 1الجدول 

 غرام 2.85 النیتروجین

 غرام 3.50 الفوسفور

 غرام 49.30 البوتاسیوم

 غرام 15.00 الصودیوم

 غرام 13.20 الكالسیوم

 غرام 4.20 الكبریت

 غرام 2.30 المغنیسیوم

 غرام 0.40 الحدید

 غرام 0.09 الزنك

 غرام 0.08 المنغنیز

 
) للحد من استھالك المیاه.عالوة على ذلك، 103المنتج السائل الناتج في نظام خزان التخمیر (یمكن إعادة استخدامعالوة على ذلك، 

ا، فإن مصنع الغاز الحیوي وھكذلري لدعم الزراعة العضویة. اضاف إلى ماء یالنقاء ویمكن أن  عاليھو سماد سائل المنتج السائل الناتج 
الناتج من ض أو التلوث امرطر األاخمأسمدة رخیصة وآمنة والتي یمكن تطبیقھا مباشرة على المحاصیل دون التعرض لنتج ی) 100(

 .التسرب

 )، وھذا205خام (في أكیاس تخزین  ) یمكن تخزینھ103خزان التخمیر ( من نظام ي تم الحصول علیھذباإلضافة إلى ذلك، خلیط الغاز ال
). كما ھو موضح 109من خالل وحدة الغسیل (  ھقلن)، ویمكن بعد ذلك 108( الضغطوحدة  ھأكثر من قبلضغطیمكن المخزن الغاز

 ثاني أكسید الكربون قابل للذوبان في الماء، الغاز بما أن). 110مدخل امدادات المیاه العذبة (بسائلیاتتصل) 109سابقا، وحدة الغسیل (
بعد من غاز المیثان النقي یمكن تخزینھا  الكمیة الثالثةیتضمن الجزء الثالث من غاز المیثان النقي. س) 109من وحدة الغسیل ( جالخار
من ثاني أكسید الكربون یمكن استخدامھا في نظام خزان  كمیة الثالثةة بالالمیاه الغنیعالوة على ذلك، ). 111(الغاز  تخزینفي وحدةذلك 

 غاز ثاني أكسید الكربون یمكن فصلھا وتخزینھا باعتبارھا منتج من الكمیة الثالثة، في تطبیق) لتعزیز إنتاج المیثان. 103التخمیر (
 .جانبي

من غاز المیثان النقي. باإلضافة إلى ذلك،  الكمیة الثالثة علیھا أقل منالتي تم الحصول من المیثان  ةوالثانی الكمیة األولىعالوة على ذلك، 
 ، یمكنفي تطبیقمن ثاني أكسید الكربون.  الكمیة الثالثةمن ثاني أكسید الكربون التي تم الحصول علیھا أكثر من  ةوالثانی الكمیة األولى

 ٪60من المیثان من حوالي  الكمیة الثانیةتتكون ، یمكن أنفي تطبیق. حجم/حجم ٪60من المیثان من حوالي  الكمیة األولىأن تتكون
. وھكذا، فإن مصنع الغاز الحیوي حجم/حجم ٪98-95من غاز المیثان یتكون من حوالي  الكمیة الثالثة، یمكن أن في تطبیق. حجم/حجم

باستخدام  تطھیرھامن غاز المیثان بعد  الجودة نوعیة عالیة ینتجلنفایات على مرحلتین، وبالتالي لكاملة الالمعالجة الالھوائیة یقوم ب) 100(
 الغاز الحیوي.غسیل آلة 

. وھكذا، یتضمن انتاج الغاز أدناه 3و  2 في الجدول ھا المقابلة موضحةالكمیة الثالثة من غاز المیثان النقي وخصائصه تكوین مثل ھذ
 غاز المیثان وكمیات قلیلة من ثاني أكسید الكربون.كمیات عالیة من 



 :2الجدول 

 النسبة حجم/حجم ركیبالت لغاز ا

 4CH 98 غاز المیثان

 2CO 1 ثاني أكسید الكربون

 2N 0.06 النیتروجین

 2H 0.7 لھیدروجینا

 S2H 0.003 الھیدروجین كبریتید

 2O 0.23 األوكسجین

 

 :3الجدول 

 قیمة وحدة إدخال

 MJ/M3 36.19 القیمة الحراریة

 Kg/m3 0.84 كثافة

 MJ/M3 40.00 تمایلال مؤشر

 0.398 م / ثانیة اشتعالسرعةأعلى 

 M3air/M3gas 9.60 متطلبات االحتراق الھواء

 9.9 ٪حجم في كومة الغاز 2COأعلى

 648.89 مئویةدرجة  حرارة االشتعال

 15-5 الغاز إلى٪ الھواء ٪ حدود القابلیة لالشتعال

 71- درجة مئویة ازدھار درجة الحرارة

 58.65 مئویةدرجة  ندى النقطة 

 غیر سامة  سمیة

 غیر قابلة للتآكل  تآكل

 ال یوجد  المیاهو تلوث األرض 

ز من غا لكمیة الثالثة، یمكن إرساالب2الشكل الى  إستنادامن غاز المیثان النقي یمكن استخدامھا في مختلف التطبیقات.  الكمیة الثالثة
) یمكن إرسالھا إلى 206) لتولید الكھرباء. الحرارة المتولدة من المحرك (206) إلى المحرك (111( الغاز تخزینالمیثان النقي من وحدة

). 103یمكن استخدامھا لتلبیة متطلبات التدفئة في نظام خزان التخمیر ( المستخرجة) السترداد الحرارة. الحرارة 207مبادل حراري (



جات حرارة الجو المحیط ویتم تزوید الحرارة التكمیلیة إما عن طریق السخان ) یعمل في در100وھكذا، فإن مصنع الغاز الحیوي (
 ).112( المحرقةمن  المستخرجة) أو من الحرارة 207) أو من المبادل الحراري (115الشمسي (

 وصفترتیب الذي )، وفقا لتجسید ھذا االختراع. ولیس المقصود من الت100نفذھا مصنع الغاز الحیوي (یوسیلة مثالیة  3یوضح الشكل 
إلضافة إلى بدیل. با أسلوبسلوب أو األلتنفیذ  ترتیبفي أي  ھكتاللطریقة الموصوفة یمكن جمع، وأي عدد من ھاصرأن یحطریقة بھ ال

ھنا. عالوة على ذلك، یمكن تنفیذ األسلوب  وج عن روح ونطاق الموضوع الموصوفدون الخراألسلوببفردیة من ذلك، قد یتم حذف كتل 
 برامج ثابتة، أو مزیج منھم.وأمناسبة برامج وأفي أي أجھزة 

مزیج الاختیاریا للحصول على  مزیج النفایاتتكوین  یمكن تعدیل).100في مصنع الغاز الحیوي ( مزیج النفایات، یتم تلقي 301في كتلة 
 .لنفایاتلمثل األ

). ھنا، یتم إزالة البكتیریا الھوائیة الموجودة في 101ومعالجتھا في نظام خزان النظافة ( مزیج النفایات، یتم التعامل مع 302في كتلة 
 ).101) لتسخین نظام خزان النظافة (112( المحرقة. وتستخدم الحرارة من مزیج النفایاتعن طریق تسخین  مزیج النفایات

) للمعالجة 104( المنضبة من األكسجین و مغلقة بإحكامالخزانات التخمیرإلى  مزیج النفایات المعالجة ، یتم إرسال303في كتلة 
یتم تسخین . عالوة على ذلك، مزیج النفایات المعالجةالبكتیریا الالھوائیة ھضم ت)، 104( خزانات التخمیر العدیدةالالھوائیة. في 

الكمیة من المیثان و الكمیة األولىضم الذیی وخلیط الغاز مزیج النفایات شبھ المعالجةإلنتاج  محكمةفي بیئة  مزیج النفایات المعالجةوتقلیب
، یتم في تطبیقثاني أكسید الكربون. ما یتبقى  من المیثان و ٪60من ثاني أكسید الكربون. على سبیل المثال، یتكون الغاز من نحو  األولى

). عالوة على ذلك، 104( خزانات التخمیر العدیدةیوما في  20لعدد محدد مسبقا من األیام، مثل  مزیج النفایات المعالجةالتعامل مع 
 انزیمات.وةأكیمیائیات تركیبأي یستبعد إضافة  مزیج النفایاتلالالھوائیة  المعالجة

مغلقة المتعددةال خزانات الھضمالكربون ثاني أكسید  إضافة المیاه الغنیة بغاز مع مزیج النفایات شبھ المعالجة، یتم معالجة 304في كتلة 
مزیج النفایات إلنتاج  محكمةفي بیئة  مزیج النفایات شبھ المعالجةیتم تسخین وتقلیب).عالوة على ذلك، 105(المنضبةمناألكسجینو بإحكام

مزیج ، یتم التعامل مع في تطبیقمن ثاني أكسید الكربون.  الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةضم یوخلیط الغاز  المعالجة تماما
من غاز المیثان  الكمیة األولى). 105( خزانات الھضم المتعددةیوما في  20لعدد محدد مسبقا من األیام، مثل  النفایات شبھ المعالجة

أكسید الكربون. عالوة على  من ثاني الكمیة الثانیةمن ثاني أكسید الكربون أصغر من  الكمیة األولىومن المیثان.  الكمیة الثانیةأصغر من 
 .انزیماتوةأكیمیائیات تركیبأي یستبعد إضافة  مزیج النفایات شبھ المعالجةلالالھوائیة  ذلك،المعالجة

نظام خزان التخمیر من معالم  العدیدو تتحكم فی) تلقائیا 107وحدة التحكم (تراقب ، 305في كتلة 
 وتشماللمعلماتدرجةالحموضة،ودرجةالحرارة،والرطوبة،ومعداللتدفق،وقتاالحتفاظالھیدرولیكي).103(
)HRT(الموادالصلبةالكلیة،نسبة،C:N 

في بیئة  مزیج النفایاتمعالجة.ومسبباتاألمراضوتسممالغذاء،ومحتوىالكربونالعضوي،وتعدادالجراثیم،والحركة،ونوعیةالموادالعضویة
 في مدة قصیرة من الزمن. مزیج النفایاتالھضم الكامل ل ینتج عنھ محكمة

حد یمن الروائح أثناء معالجة النفایات و ھذا یقلل، مغلقةبإحكامومنضبةمناألكسجینھوائیا في خزانات تھا النفایات تتم معالج بما أنوھكذا، 
عملیة الض. عالوة على ذلك، تتضمن امرالقضاء على األعشاب الضارة وانتشار األ یتم. وبالتالي، المتسربةالمیاه  فيتلوث النترات من 

التي لھا قیمة تجاریة عالیة جدا مثل  المعاد تدویرھا منتجاتھالغیر عضویة التدویر لجمیع النفایات الصلبة الالفصل التلقائي وإعادة 
 المعدنیة. المعدنیة و غیر النفایاتوالورق والزجاج وجمیع PTFEالبالستیك، 

أن واحدا أو أكثر من العناصر و سوف یقدر المتمرسین في المجال . اتأمثلة على تجسید المذكور أعاله یعطيوصف الالرسومات و
دمجھا في عنصر وظیفي واحد. بدال من ذلك، یمكن تقسیم بعض العناصر إلى عناصر وظیفیة متعددة. یمكن  من الممكنالموصوفة 



وال تقتصر على الطریقة  ھالتجسید آخر. على سبیل المثال، أوامر العملیات الموصوفة ھنا یمكن تغییر تجسیدإضافة عناصر من 
یشترط وال  ،الموصوفة ھنا. عالوة على ذلك، فإن اإلجراءات في أي مخطط تدفق لیس من الضروري أن تنفذ في الترتیب المعروض

یمكن أداؤھا بالتوازي مع  ال تعتمد على غیرھا من األعمال فإن تلك األفعال التي. باإلضافة إلى ذلك، الموصوفةكل فعل من األفعال  تنفیذ
حة في ی، سواء صرةممكنمحددة. العدید من االختالفاتالمثلة األبأي حال من األحوال بسبب ھذه محدودجسیدلیس نطاق التفأعمال أخرى. 

 التالیة. العناصرعلى األقل واسعا بقدر  جسیدالمواد. نطاق التالمواصفات أو ال، مثل االختالفات في الھیكل، والبعد، واستخدام 

أن یكون مفھوما أن االختراع ال یقتصر علیھا.  یجبھنا،  ھاووصف ھاتجسیدات المفضلة الحالیة لالختراع تم توضیحالبینما بعض 
 التالیة. العناصرداخل نطاق  تطبیقھبأشكال مختلفة، و هدیتجسیمكن ھذا االختراع  بوضوح،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 :العناصر المطلوب حمایتھا

 شمل ما یلي:یحیوي إلنتاج الغاز الحیوي، مصنع الغاز الحیوي مصنع غاز  .1
 النفایات؛ مزیجنظام خزان النظافة الستقبال ومعالجة  -
 التخمیر: نظام خزانیضم مع نظام خزان النظافة، و سائلیاالمتصلنظام خزان التخمیر  -
من نظام خزان النظافة، كل  مزیج النفایات المعالجةالستقبال  المغلقة بإحكاموالمنضبةمناألكسجینخزانات التخمیرمن  العدید -

من  الكمیة األولىیضم الذي والغاز  مزیج النفایات شبھ المعالجةتنتجالمغلقة بإحكاموالمنضبةمناألكسجینخزانات التخمیرمن
 )؛ و2COأكسید الكربون ( من ثاني الكمیة األولى) و4CHالمیثان (

مزیج الستقبال  خزانات التخمیر المتعددةبسائلیاو المتصلةالمغلقة بإحكاموالمنضبةمناألكسجینخزانات الھضممن  العدید -
المغلقة خزانات الھضم، كل من 2COقناة توصیلعبر 2COبغاز والمیاه الغنیة النفایات شبھ المعالجة

من ثاني  الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةیضم  الذي والغازكامل المعالجة مزیج النفایاتتنتج  بإحكاموالمنضبةمناألكسجین
 أكسید الكربون؛ و

نظام خزان التخمیر ونظام خزان النظافة متصلة بوحدة تحكم  -
ىمنالمیثانوالكمیةاألولىمنثانیأكسیدالللتحكمفیالعدیدمنالمعلماتلمزیجالنفایات،والمزیجالشبھمعالجمنالنفایات،والغازالمتضمنالكمیةاألول

 من ثاني أكسید الكربون. الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةیضم  الذيوالغاز مزیج النفایات المعالجة بالكاملإلنتاج كربون
 
 السخان الشمسي.بنظام خزان التخمیر  تصل، حیث ی1 عنصر. مصنع الغاز الحیوي كما في ال2
 
 .مزیج النفایاتفي  متواجدةلحرق النفایات الطبیة ال محرقةضم ، حیث ی1 عنصرفي ال كما الحیويمصنع الغاز . 3
 
من أنابیب المیاه الساخنة  العدیدبونظام خزان النظافة  لمحرقةا تصل، حیث ت8عنصر . مصنع الغاز الحیوي كما في ال4

 وأنابیب المیاه الباردة.
 
 :یضم أیضا 1عنصرفي الكما . مصنع الغاز الحیوي 5
 نظام خزان التخمیر. وبسائلیامتصلةضغطوحدة -
الكمیة یضم الذي  إلنتاج الجزء الثالث من غاز المیثان النقي من الغاز المضغوط  الضغطوحدة بسائلیاغسیلمتصلةوحدة  -

 من ثاني أكسید الكربون. الكمیة الثانیةمن المیثان و الثانیة
 
 حیث: ،5عنصرفي الكما مصنع الغاز الحیوي . 6
من ثاني أكسید الكربون للحصول على الغاز  الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةضم الذي یالغاز  الضغطتضغطوحدة  -

 من ثاني أكسید الكربون؛ و الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةیضم الذي  المضغوط 



من ثاني أكسید الكربون  الكمیة الثانیةالغاز المضغوط عن طریق إذابة من غاز المیثان من  الكمیة الثانیةنقي تغسیل الوحدة  -
 غاز ثاني أكسید الكربون.من  الكمیة الثالثةفي المیاه العذبة للحصول على الجزء الثالث من غاز المیثان و

 
من غاز  الكمیة الثالثةلتخزین  غسیلالوحدة متصلة سائلیا بتخزین وحدة ضمأیضای 5عنصرفي الكما مصنع الغاز الحیوي . 7

 المیثان النقي.
 
 .غازبالون تخزین عبارة عن وحدة التخزین أن ، حیث7 عنصرفي ال كما . مصنع الغاز الحیوي8
 
 ، حیث:6 عنصر. مصنع الغاز الحیوي كما في ال9
 في نظام خزان التخمیر.2COمن الكمیة الثالثةلحقن 2COقناة توصیلبسائلیامتصلة  غسیلالوحدة  -
 
 

لوحات متصلة بمخاضات میكانیكیةمن  أیضا ، حیث یتألف نظام خزان التخمیر1 عنصر. مصنع الغاز الحیوي كما في ال10
 .تحكماستشعار المن أجھزة  العدیدشمسیة وكھربائیة 

 
: تشماللمعلمات، حیث 1 عنصر. مصنع الغاز الحیوي كما في ال11

 C:N،الموادالصلبةالكلیة،نسبة)HRT( درجةالحموضة،ودرجةالحرارة،والرطوبة،ومعداللتدفق،وقتاالحتفاظالھیدرولیكي
 .ومسبباتاألمراضوتسممالغذاء،ومحتوىالكربونالعضوي،وتعدادالجراثیم،والحركة،ونوعیةالموادالعضویة

 
 ، حیث:1 عنصرفي ال كما . مصنع الغاز الحیوي12

 من غاز المیثان. و الكمیة الثالثةمن المیثان أقل من  ةوالثانی الكمیة األولى -
 من ثاني أكسید الكربون. الكمیة الثالثةأكثر من  من ثاني أكسید الكربون ةوالثانی الكمیة األولى -
 

 ، حیث:12 عنصرفي ال كما . مصنع الغاز الحیوي13
 . وحجم/حجم ٪70-60 يمن غاز المیثان ھ الكمیة األولى -
 حجم/حجم ٪70-60 يمن غاز المیثان ھ كمیة الثانیةال -
 حجم/حجم ٪98-95 يمن غاز المیثان ھ الكمیة الثالثة -
 
 

 :من عملیةالحیوي، وتتألف . عملیة إلنتاج غاز حیوي من مصنع غاز 14
 .مزیج النفایاتالحصول على  -
 النفایات؛ مزیجمعالجة  -
 الكمیة األولىمن المیثان و الكمیة األولىیضم  الذي والغاز النفایات شبھ المعالجة مزیجإلنتاج  ھوائیاال النفایات مزیجمعالجة  -

 من ثاني أكسید الكربون؛
 الذيوالغاز مزیج النفایات المعالجة بالكاملإلنتاج  2COبغاز  مع المیاه الغنیة الھوائیامعالجشبھ ال مزیج النفایاتمعالجة  -



 من ثاني أكسید الكربون؛ و الكمیة الثانیةمن المیثان و الكمیة الثانیةیضم 
الكمیة من المیثان و الكمیة األولىضم الذیی ، والغازمزیج النفایات شبھ المعالجة، ومزیج النفایاتلمن المعلمات  العدیدتحكمفیال -

 الكمیة الثانیةمن المیثان و الثانیةالكمیة ضم الذي یوالغاز مزیج النفایات المعالجة بالكاملمن ثاني أكسید الكربون إلنتاج  األولى
 من ثاني أكسید الكربون.

 
ستبعد إضافة ت مزیج النفایات شبھ المعالجةو مزیج النفایاتلھوائیا الالمعالجة، حیث 14 عنصرالعملیة كما في ال. 15

 .أیتركیباتكیمیائیةأوانزیمات
 

 الخضخضة مزیج النفایات شبھ المعالجةو النفایات مزیجلھوائیا الالمعالجةتضمن ت، حیث 14 عنصرفیالعملیة كما ال. 16
 .المتعددة على أساس المعلمات مزیج النفایات شبھ المعالجةو مزیج النفایاتالمیكانیكیة ل

 
تشمل:  علمات المتعددة، حیث الم14 عنصر. عملیة كما ادعى في 17

 C:N،الموادالصلبةالكلیة،نسبة)HRT( درجةالحموضة،ودرجةالحرارة،والرطوبة،ومعداللتدفق،وقتاالحتفاظالھیدرولیكي
 .ومسبباتاألمراضوتسممالغذاء،ومحتوىالكربونالعضوي،وتعدادالجراثیم،والحركة،ونوعیةالموادالعضویة

 
 ، حیث:14 عنصرالعملیة كما في ال. 18

 من غاز المیثان. و الكمیة الثالثةمن المیثان أقل من  ةوالثانی الكمیة األولى -
 من ثاني أكسید الكربون. الكمیة الثالثةمن ثاني أكسید الكربون أكثر من  ةوالثانی الكمیة األولى -
 

 حیث:، 18 عنصرالعملیة كما في ال. 19
 . وحجم/حجم ٪70-60 يمن غاز المیثان ھ الكمیة األولى -
 حجم/حجم ٪70-60 ياز المیثان ھمن غ الكمیة الثانیة -
 حجم/حجم ٪98-95 يمن غاز المیثان ھ الكمیة الثالثة -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 ملخص
 مصنع الغاز الحیوي وھناك طریقة النتاج الغاز الحیوي

 
یشمل مصنع الغاز الحیوي نظام خزان النظافة الستقبال نتاج الغاز الحیوي. وفقا لذلك، حیوي وطریقة المصنع غاز بیتعلق ھذا االختراع 

شمل: ینظام خزان النظافة، ونظام خزان التخمیر بسائلیامتصلالنفایات. ویشمل مصنع الغاز الحیوي نظام خزان التخمیر  مزیجومعالجة 
مزیج الستقبالمنضبة من األكسجین خزانات ھضم متعددة مغلقة بإحكام وو مغلقة بإحكام و منضبة من األكسجینمتعددة  تخمیرخزانات 

ضم كمیات كبیرة من غاز المیثان وحجم الذي یوالغاز  مزیج النفایات المعالجة بالكاملالنظافة وإنتاج نظام خزان من  النفایات المعالجة
تحكم خزان النظافة للنظام خزان التخمیر ونظام متصلة بوحدة تحكم  أیضاأقل من ثاني أكسید الكربون. ویشمل مصنع الغاز الحیوي 

 ضم كمیات كبیرة من غاز المیثان وحجم أقل من ثاني أكسید الكربون.الذي یمن المعلمات إلنتاج الغاز  العدیدفی
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receive a slurry of waste

treat the slurry of waste in hygiene tank system

anaerobically process the slurry of waste in plurality of
sealed and oxygen-depleted fermentation tanks to produce
a semi-treated slurry of waste and gas comprising a first
volume of methane and a first volume of carbon dioxide

anaerobically process the semi-treated slurry of waste with
CO2 rich water in plurality of sealed and oxygen-depleted
digestion tanks to produce a full-treated slurry of waste and
gas comprising a second volume of methane and a second
volume of carbon dioxide

control a plurality of parameters of the slurry of waste, the
semi-treated slurry of waste, and the gas comprising the first
volume of methane and the first volume of the carbon
dioxide to produce the full-treated slurry of waste and the
gas comprising the second volume of methane and the
second volume of carbon dioxide
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النفاياتمزيجعلىالحصول

في نظام خزان النظافة النفاياتمزيجمعالجة

وبإحكامالمغلقةالتخميرخزاناتمنالعديدفي  �ھوائياالنفاياتمزيجمعالجة
الكميةيضمالذيوالغازالمعالجةشبهالنفاياتمزيج,نتاجا*كسجينمنالمنضبة
الكربونأكسيدثانيمنا*ولىوالكميةالميثانمنا*ولى

ثاني أكسيد بغازالغنيةالمياهمع�ھوائيامعالجالشبهالنفاياتمزيجمعالجة
ا*كسجينمنالمنضبةوبإحكامالمغلقةلھضم الخزاناتمنالعديدفي الكربون 

الميثانمنالثانيةالكميةيضموالغازالذيبالكاملالمعالجةالنفاياتمزيج,نتاج
الكربونأكسيدثانيمنالثانيةوالكمية

،المعالجةشبهالنفاياتومزيج،النفاياتلمزيجالمعلماتمنالعديدفيالتحكم
الكربونأكسيدثانيمنا*ولىوالكميةالميثانمنا*ولىالكميةيضمالذيوالغاز
الميثانمنالثانيةالكميةيضموالغازالذيبالكاملالمعالجةالنفاياتمزيج,نتاج

  الكربونأكسيدثانيمنالثانيةوالكمية



عارتخالا تاءارب  بتكم 
ةيبرعلا جيلخلا  لودل  نواعتلا  سلجمل 

GC0009647 مقر : عارتخا  ةاءارب 

ة: ــ يا بـنـهـ يهتنتو  م  ،  21/02/2017 نم ًاراــب  ــــ تعا ًا  ــــ ما ــ نـير ع ــــ ــش ةد عـ ــــ مل لو  ــــ ـع فملا ةــيرا  ـــ ــس ةءارب  ــ لا هذ  ــ رب ه ـ تع تـ
نم يأل  اهتفلاخمل  اهطوقـس  وأ  اهنالطب  مد  ـــ عو ةءارب  ــ لل ةـيو  ــ ن ــ ـسلا مو  ـــ ـسرلا دـيد  ـــ ـست طر  ـــ ـشب كلذو  21/02/2037 م 

ةيذيفنتلا ةحئاللا  وأ  عارتخالا  تاءارب  ماظن  ماكحأ 

 : تاظحالم
�بلطلا صحف  هساسأ  ىلع  مت  يذلا  صنلاب  دشرتسيف  ةقفرملا  ةفصاوملا  صن  يف  حوضو  مدع  ثودح  دنع 


