
 

 

 لمحـة عن الشـركــة

  مقدمة -1

مكتبهرا الرئيسري يري وسرلةة يري ادرد  شرركة م  هي ( MESC)الشركة الحديثة لخدمات البيئة 

, إضرراية لمكتبهررا ال رعرري يرري سرربوكا  ،العرررا -يرري باررداد ادرد  ولهررا مكتررث تمثيةرري-عمررا 

 .الواليات المتحدة ادمريكية, واشنط 

 

لتشمل خدماتها  متنوعةعةى تقديم خدمات بيئية ( MESC)ة لخدمات البيئة ثديحتعمل الشركة ال

يري دول الخةري  شر  ادوسط وشر  وشمال إيريقيا والحكومي يي الالقطاع الصناعي وكل م  

 :ه الخدمات ييما يةيتتمثل هذ. آسيا الوسطىو

 

لحكوميررة الدوليررة ريررر اثةرري الملتمررل والمن مرات المحةيررة وم الترردريث واتستشررارات لمميتقرد -1

الترردريث عةررى : عةررى ذلرر  وتشررمل ادمثةررة. والمسررلوليي  الحكرروميي  ومشرراةي المرايرر  المختة ررة

إدارة الصةبة والخطرة وصادية المبنية عةى أساس ملتمعي وإدارة المخة ات المحةية التنمية اتقت

شراةي م  والميراه  يوتدريث م شاةي وينيي محطات معاللة المياه ومديري مروود ات الطبية المخة

لشرركة الحديثرة لخردمات البيئرة نلاحرات براهرة يري ملرال حققت ا. وحدات معاللة المياه العادمة

يري  ريكية لةتنمية الدوليةالوكالة االمالل مشاريل التدريث التي تم تمويةها م  قبل التدريث م  خ

 .  العرا 

 

محاضرو  معتمردو   يبعضهم ،عةمية عاليةوملهالت كاية أيراد يري  التدريث بدرلات  يتمتل

 والربع  اخخرر ،الخطرةوإدارة الن ايات الصةبة و التنمية الملتمعيةات أو خبراء يي يي اللامع

 .العادمةمعاللة المياه يي إدارة محطات معاللة المياه و خبراء

 

أن مررة التبطرري  بدسررتخدام ) Geosynthetic تركيررث بطانررات التكسررية ادرضرريةتوريررد و -2

 Geogrid ، Geonetمرواد التكسرية ادخررث مثرل  و HDPEالبرولي إيثيةري  عرالي الكثايرة 

Geotextile, Geoweb ) باتضرراية إلررى مررواد التبطرري  الطينرريGCL   دن مررة اتحتررواء

  .الحكوميةأو  اللهات الصناعيةالبيئية  الخاصة ب

 

 



 

 

 

 قســـم التـبـطيــن والتـكسيـــة األرضـــيــــة

 التبطي أن مة التكسية ادرضية والبيئية و

 

 ادمثرلالحرل  (HDPE)كا  البولي إيثيةي  عالي الكثاية منذ ما يويد ع  خمسة وعشري  عاماً، 

ث يمكر  أ  تتنروع حير, العرالم أنحراءلميرل الصرةبة يري المواد السائةة و لكل م اتحتواء  دن مة

 .تم تطبيقها بهيألوا  هذه المادة ويقاً لإلستخدام الذي سأشكال وسماكات و

عةى نطا  واسل  1891منذ عام   (HDPE)تم استخدام ص ائح البولي إيثيةي  عالي الكثاية وقد 

ولقدرتها عةى مقاومة الكيماويات باتضاية  سبث ذل  لةقوة العالية لهذه المادةيعود وحول العالم، 

 .إلى إمكانية لحامها

 ،يي العديد مر  التطبيقرات المتنوعرة  (HDPE)البولي إيثيةي  عالي الكثاية تم إستخدام ص ائح و

  : عةى سبيل المثالمنها ونذكر 

 تاطيتهارة وتبطينها والن ايات الصةبة والخط مكبات. 

 حالرش منصاتوحوا  التعدي  أ. 

 حوا  الن ايات الصةبة والن ايات السائةة الخاصة بالصناعات الكيمائيةأ. 

 الري وتوويرد إخماد الحرائ  و مستودعات المياه المستخدمه ييأحوا  المياه العادمة و

 .المياه

 ( تسررتخدام البةررديات والصررناعات)ات قنرروات الميرراه والسرردود الترابيررة متعرردده اتسررتخدام

 . يةألررا  السياحول

 الوراعات المائية المتنوعةادسما  والبحيرات والمسطحات المائية وع موار. 

 الررن طخوانررات : لترري يكررو  موضررعها بررالقرث أو تحررت كررالً مرر أداة لإلحتررواء الثررانوي ا 

المررواد الكيمائيررة المصررنوعة مرر  ال رروالذ أو الخرسررا  باتضرراية إلررى ادنابيررث والميرراه و

ابيرررث ذات اتسرررتخدامات الثقيةرررة وادنابيرررث وادن RPMالبالسرررتيكية معرررادة التصرررنيل  

 .  مم 988التي يويد قطرها ع  اثيةي  عالي الكثاية وأنابيث البولي المعدنية الكبيرة و

 بالمواقل المةوثة مقاطل اللدرا  العامودية المحيطة. 

  حوالو راو الميثا أعمال البناء لةعول المائي لألقبية وأساسات البناء ويي. 

 ت الخرسانيةتبطي  الخوانا. 

 مسارث المسطحات المائية الخةيلية. 

  تبطي  ادن ا . 

 



 

 

 

 

 

 

 : الصور التاليةلهذه المادة يي  لتطبيقات عمةية أمثةةيمكنكم مشاهده 

 

 حو  لمياه الاسيل

 

 

 

 

 حتياطيخوا  مياه إ

 

 



 

 

 

 

 ن ايات  مكبات

 

بمررا يةبرري حالررات عمالئنررا يسرراعد عةررى تحسرري  والتطبيقررات إ  اتسررتخدام ادمثررل لهررذه التقنيررات 

 .أموالهم يعمل أيضا عةى توييرو ويدخر أوقاتهم أعمالهم

ِقصرر مثرل مشراكل هردر ميراه ادمطرار و ,ل التي تعاني م  مشراكل يري الميراهتستخدم مع م الدو

المائية  القنوات يي بناء السدود و  (HDPE) الـبولي إيثيةي  عالي الكثاية ، مادةالمواسم الماطره

يساعد العديد م  سوف إ  هذا وال ش  , قدر ممك  م  المياه لتةبية إحتيالاتهملةح ا  عةى أكبر 

 .الدول عةى سد إحتيالاتها م  المياه خالل مواسم الل اف

 .عمالقة لألسما ستثمارات الضخمة باستخدام هذه المواد يي بناء موارع وقد قامت بع  ات

يري عمةيرات  (HDPE) الرـبولي إيثيةري  عرالي الكثايرةدسرتخدام مراده بأيضرا تقوم شركات الن ط و

أحروا  لتلميرل واء الثانوي يي حقولهم الن طية، يضرال عر  اسرتخدام تةر  المرادة يري بنراء تحتا

 .المياه

ستخدام هذه الماده يي معاللة المياه العادمة وتحويةهرا لميراه تصرةح كما تقوم الدول والحكومات بد

ميراه اتحتياطره العاديرة المخصصرة لهرذا تستعاضة بهذه المياه المعاللة ع  اللةري حيث يمك  ا

 . تستهال ا



 

 

العرالم عةرى تطويرهرا سرنة بعرد لميل أنحراء المهندسو  يي  وا ث منذ بداية إكتشاف هذه المادة،

أن مررة  ل المرتبررة ادولرى  يرريمواصر ات لعةتهررا تحترتةرر  المرادة لمعررايير وأخررث حتررى وصرةت 

 .سواءالسائةة عةى حد الصناعية  لةمواد الصةبة والعول 

 

 

 

         

الالومرة مر  خرالل إتبراع اتلرراءات القياسرية نستطيل أ  نضم  لودة عمةنا يي كاية مشاريعنا 

باتضاية إلى إتباع  المعدات الالومةولود مل الملهةي  تو يف الخبراء عبر يي عمةية الةحام و

 .تبار العةميةطر  اتخ

 

أو مرواد  قياسريةأ  نقروم بدنترام مرواد ذات مواصر ات يمكر   لردينا، بالرلوع إلى خبراء التصنيل

 .ذات مواص ات خاصة

 

 

 مةحقة خرسانية



 

 

 بر  معاللة مياه الصرف الصحي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 محطة معاللة مياة الصرف الصحي

 

 



 

 

 

 مياة صرف صحي معاللة

 

 

 

 مخة ات ويت الويتو 

 

 



 

 

 

 

 

  (HDPE)دام البررولي إيثيةرري  عررالي الكثايررةلخبرتنررا الواسررعة يرري ملررال التبطرري  بدسررتخإضرراية 

تعامرل مرل حراالت التبطري  يقد راكمنا خبرة واسعة يي ملرال ال, (PVC)البولي يينيل كةورايد و

ييةرري  كةورايررد  البرروليو (HDPE)إيثيةرري  عررالي الكثايررة  الحساسررة بدسررتخدام البرروليالخاصررة و

(PVC) . 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الشر  ادوسط –ن ام معاللة الن ايات الطبية 

 



 

 

يري ملرال  المتراكمرةميرة سرنة مر  الخبررة العال 57يمتة  يري  عمةنرا المعتمرد مرا يويرد عةرى الرـ 

مةيررو  متررر مربررل مرر   17 عرر مررا يويررد يقررد قررام يريقنررا بتركيررث  ،التوريررد والتركيررثالتصررميم و

 .عةى الصعيد العالمي المشابهةالمواد و (HDPE)بطانات الـ 

 

لمخة ات الصةبة المحةية ونقةهرا وتردويرها اتستشارات يي ملال لمل انقوم بتقديم التدريث و -3

إ  لرردث يريرر  عمررل الشررركة كمررا . ميررةالحكوي ها لكررل مرر  اللهررات الصررناعية المختة ررة وتصرررو

 لةلهررات الصررناعيةعامرراً يرري تقررديم الخرردمات  78خبرررة ياقررت الررـ  MESCالحديثررة دن مررة البيئررة 

 .الخطرة الخاصةيي ملال تصريف المخة ات الصةبة و والحكومية

 

 :  (EPC)ادعمال اتنشائيةالقيام بات المواد الالومة وتوريدو, ةل الهندسياعمتقديم اد -4

  إستطاعت الشركة الحديثرة دن مرة البيئرةMESC ها الردوليي  أ  بالتعراو  مرل  شرركائ

لةعديرد  ات وادعمرال اتنشرائيةالتوريردالعديد م  عقرود ادعمرال الهندسرية و تنلو بنلاح

 .شر  آسيالمشاريل يي منطقة الشر  ادوسط وا م 

 شركة الحديثة دن مة البيئة التي يقدمها الشركاء الدوليي  لة تتضم  الملاالتMESC  ما

 :يةي

 تصنيل منتلات الـتكسية المختة ة -1

(HDPE, VLDPE, Geotextile, Geonets, Geo Grid, Geo cell, GCL, Geo 

Terra and Geo Web)  

 .الهيدروليكيةتطبيقات أعمال الهندسة المدنية وملاالت  -2

 .أن مة المعاللة ادخرثمعاللة المياه العادمة ومعاللة المياه و -3

 .العادية المياهومعدات معاللة المياه العادمة و برام تصميم وإعداد  -4

  . (PU)توريد وحدات معاللة مخة ات الصرف الصحي المتنقةة وتصميم  -7

إعررادة ونقرل التربرة والخاصرة بصررناعات التلميرل والخرسرانة تصرنيل اخالت تصرميم وبنراء و -6

 .  الصناعات اتس ةتيةير والتنقية والتدو

إضاية إلى إبرام عقود  ,لهوة تعقيم المخة ات الطبيةتصنيل وتسوي  وبيل وتألير وحدات وأ -5

 .مخة ات الطبيةاللتشايل المراي  الخاصة بمعاللة 

 



 

 

 

 يــــئــيـبـــب الـــدريـــالت

براملهررررررا التدريبيررررررة النالحررررررة يرررررري  MESCأطةقررررررت الشررررررركة الحديثررررررة دن مررررررة البيئررررررة 

المن مرررررررررات  حرررررررررددتهاحتيالرررررررررات التررررررررري إلسرررررررررتلابة لوذلررررررررر  إ 2885 – 2886عرررررررررام 

 .الممولة م  قبل الحكومة ادمريكيةيي العرا  و نية الدولية العامةةاتنسا

  

 

 المتدريبي  العراقيي  يي ختام إحدث الدورات التدريبية  يي عما المسلولي  و

عةى مدار ادشهر ادربعة عشررة الماضرية سربل  MESCأتمت الشركة الحديثة دن مة البيئة لقد 

الوكالة ادمريكية  -الحكومة ادمريكيةم   ادرد  وذل  بدعم –ورشات عمل تدريبية يي عما  
 .تمويل المساعدة اتنسانية يي العرا برام   ضم  الدولية لةتنمية

البيئيررة بتمويررل مرر  يرري العرررا  لحمايررة الصررحة العامررة والتصررريف ادمثررل لةمخة ررات الطبيررة  -1

 . العرا  -الدولية الوكالة ادمريكية لةتنمية

ولاايرررة  18/83/2812ادرد  مررر   –ورشرررة عمرررل حرررول إنشررراء اللسرررور يررري عمرررا    -2

برنررام  العمررل العرررا  ضررم   -الدوليررة بتمويررل مرر  الوكالررة ادمريكيررة لةتنميررة  24/83/2812

الردورة التدريبيرة عةرى عمةيرة تصرريف المخة رات المحةيرة الصرةبة  تةر  حيث ركروت. الملتمعي
يري هرذا  سبل حرل الخاليراتمحاكمات ومواضيل ضاييي  حول إمحاضري  ولود إلى باتضاية 

ممثةي  لملسسات ملتمعيرة، ولهرات اقياً كعشرو  عرشار  يي هذا التدريث سبل و لقد. الصدد
 . حكوميةحكومة محةية باتضاية لممثةي  ع  من ات محةية رير 

يرري الدوليررة يررة لةتنميررة الوكالررة ادمريكقبررل أن مررة توويررد و إدارة الميرراه العامررة الممولررة مرر    -3

 . USAID-CHF-Iraqالعرا  

التقنيررات البيئيررة دن مررة الميرراه والن ايررات الصررةبة الممولررة مرر  قبررل الوكالررة تقررديم الخرردمات و -4
حيرث ترم تردريث مرو  ي  عرراقيي  . USAID-CHF-Iraq العرا  – الدولية ادمريكية لةتنمية

   . المن مات المحةية رير الحكومية يي تة  الدورة ممثةيو

تصرريف المخة رات الصرةبة الممولرة مر  قبرل ل حماية إمدادات المياه العامة وورشة عمل حو -7

 .USAID-CHF-Iraqالعرا   –الدوليةالوكالة ادمريكية لةتنمية 



 

 

تصريف المخة ات الخطرره الممولرة مر  قبرل ل حماية إمدادات المياه العامة وورشة عمل حو -6

 .USAID-CHF-Iraqالعرا   –الدولية الوكالة ادمريكية لةتنمية 

عمةيرات تصرريف المخة رات الصرةبة الممولرة ل حماية إمدادات المياه العامة وورشة عمل حو -5

 .USAID-CHF-Iraqالعرا   –الدوليةم  قبل الوكالة ادمريكية لةتنمية 

 

الرردورات أ  تقرروم بتكييررف وموائمررة المنرراه  و MESCيمكرر  لةشررركة الحديثررة لخرردمات البيئررة 

يتضررم  ذلرر  الويررارات الميدانيررة كمررا يمكرر  أ  , ا يتناسررث مررل إحتيالرراتكم الخاصررةالتدريبيررة لمرر

لةمراي  المناسبة يي ادرد  أو يي لميل انحاء الشر  ادوسط سعياً لتويير يهم شامل لةمواضيل 

 . عمةيات ذات الصةةأو ال

 التبطينية لعمةيات ادحتواء البيئية و  (HDPE)البولي إيثيةي  عالي الكثاية أن مة  – 1.2

البرولي تركيرث أنابيرث ساسري حرول توريرد وت البيئة بشكل أيتمحور عمل الشركة الحديثة لخدما

الطينيررة ومررواد التبطرري    Geogrid & Geo-syntheticو   (HDPE)إيثيةرري  عررالي الكثايررة 

 .سواءالمختة ة عةى حد  لةلهات الصناعية والحكومية

 

 بتركيث بحيرة تبخير يي اللوائر MESCت البيئة الشركة الحديثة لخدماتقوم 

مةيرو  مترر  17بتركيرث مرا يويرد عر   MESCلقد قام يري  عمل الشركة الحديثة لخدمات البيئة 

المررواد المشرابهة مرر  مرواد التكسررية و (HDPE)ات البررولي إيثيةري  عررالي الكثايرة مربرل مرر  بطانر
للنسريات كشرركات اتنشراءات بري  الشرركات متعرددة امرا يتنروع عمالئنرا . ادرضية حول العرالم

ة بالتعامرل مرل المخة رات الصرةبة الشرركات العالميرة المتخصصروشركات اتستخرام والتعردي  و
ضرراية إلررى ذلرر ، نقرروم برردعم شررركات الررن ط والارراو عةررى اخررتالف لنسررياتها باتو, والخطرررة

معاللررة الميرراه  يرري عمةيررات إمررداد الميرراه العامررة وتشررايل محطرراتالمحةيررة الحكومررات الوطنيررة و
 .العادمة



 

 

تركيررث أن مرة اتحتررواء الصررناعية بتوريرد و MESCكمرا قامررت الشرركة الحديثررة لخردمات البيئررة 

السكنية باتضراية التلارية ولمتطةبات التي تتناسث مل اوادحوا  المبطنة الموخرية , الخاصة
 .إلى مالعث الاولف

ل مصررنعي مرر  قبرر هررو يريرر  معتمررد MESCإ  يريرر  عمررل الشررركة الحديثررة لخرردمات البيئررة 

تبعاً لةمواص ات ال نية الخاصرة  المناسبةيي إيلاد المواد  ل  يتوانى يري  عمةنا لذل ،. البطانات
 .   أعمال ناسث التي تبدستخدام البطانة 

 رة المخلفات الصلبة إدا 3.1

عامرراً يري ملررال  تمترد خمسري خبرررة  MESCةر  يرير  عمررل الشرركة الحديثرة لخرردمات البيئرة تيم

 والحكوميرررةة يالصرررناعاللهرررات الخطرررره الخاصرررة بمات الرررتخةن مررر  المخة رررات الصرررةبة وخرررد
 :ذل  باختاليها، ويتضم 

 .التلارية والسكنيةالخاصة بالمناط  ( MSW)لمل الن ايات المحةية الصةبة يي خبرة  -
  ط 188 بي ما نقل المخة ات البةدية بكميات تتراوح  خبرة يي عمةيات تشايل محطات -

 .يومياً  ط  2888و 
 .التلاريةتدوير وتقةين الن ايات البةدية وخبرة يي برام  إعادة  -
 .الن ايات البيئية مكباتت البةدية الصةبة يي ملاري صرف التخةن م  الـن ايا -
طبيرررة الرررتخةن مررر  المخة رررات البيولوليرررة الالمخة رررات التلاريرررة والصرررناعية ولمرررل  -

ضرما  الرتخةن التكنولوليرا وذلر  لحدث ما توصةت إليه والمخة ات الخطره بدستخدام أ
 . المخة ات الصحية المصممة بما يتناسث مل البيئة مكباتمنها بشكل سةيم يي 

خبررة إداريرة عاليرة سربقة بالعمرل وخبررة م   MESCإ  لدث يري  الشركة الحديثة لخردمات البيئرة 

والشرركات التابعرة لهرا يري  الواليرات المتحردة ادمريكيرة -المستوث يي شرركة إدارة مر  الن ايرات
مل خبرتنرا المكتسربة تتشر .وسط والواليات المتحدة ادمريكيرةالشر  ادآسيا واستراليا وأوروبا و

. لرتخةن مر  المخة رات الخطررة والصرةبةايرات اتوويد الحكومات المحةية بخدمات شامةة لعةى 
مرل اتحتيالرات تنرا وطرر  عمةنرا بمرا يناسرث اخبروموائمرة إعادة صريارة كما نعمل دائما عةى 
  .كل عميل م  عمالئناوالرربات الخاصة ل

 تجميع النفايات البلدية الصلبة

لمحةيررة بحيررث ا كشررريكاً مررل الحكومررات تعمررلأ   MESCيمكرر  لةشررركة الحديثررة لخرردمات البيئررة 

عبرر إت را  يرتم  مسرلولية العمةيرة بالكامرلولى إدارة وتترأ  و أ, شركة مشتركة  تعمل عةى إيلاد
ة سررعياً للمررل المخة ررات السرركنية والتلاريررة الصررةبة الحكومررمررا برري  الشررركة وتداولرره مناقشررته و

خة رات أو عر  طرير  أن مرة لمرل الم لهرود كروادر بشررية مكث رة مر  خراللالتخةن منها إما و
ستخدام نوعي  م  آليات لمل الن ايات تم إي. ادداء اديضلسطة الحاويات حيث الكة ة ادقل وبوا

تضراط الن ايرات أو ع  طري  اخليات التي تلمرل و إما ع  طري  اخليات ذات الضاط ادمامي
 .  بشكل خة ي

 



 

 

التلارية التي تقوم بها الشركة الحديثة لخدمات البيئة  عةى عمةيات لمل الن ايات السكنية و تقوم
حيث يلدي إنتشار الن ايات . المشاهد رير المستحبة كما هو مبي  يي الصورة أدناه القضاء عةى 

ةحكومة التي تبدو ريرر قرادرة عةرى صورة مشوهة ل وعكسعدم معاللتها إلى إنتشار ال وضى و
 .  محاطة المواطني  بخدمات مناسبة لهإ

 

   بحاويات مناسبة للمل الن ايات حيث لم يتم توويد المكا مشهد نمطي لمنطقة حضرية،

يمتة  يري  عةمنا الخبرة التن يذيرة لةوصرول إلرى حةرول ملديرة إقتصرادياً مر  ألرل الرتخةن مر  

تم تصميم  ن رام تلميرل الن ايرات البةديرة يري الشرركة حيث . لمخة ات الصةبة لةحكومات المحةيةا

 . يناسث المتطةبات الخاصة لةعميل وي  حةول ملدية إقتصادياً كي ل MESCحديثة لحةول البيئة ال

 

 الترحيل و محطات النقل

قررد , موقرل الرتخةن النهرائي مرر  هرذه الن ايراتمسرايات طررر  نقرل وترحيرل الن ايررات و بنراء عةرى

التري  MSWبدحداث محطات نقل القمامرة الصرةبة  MESCتنصح الشركة الحديثة لخدمات البيئة 

حمولتهررا ويررتم تلميعهررا عةررى شرركل بت ريرر  شرراحنات التلميررل المحةرري  تقررومحيررث , لمعهررايررتم 

يري المثرال المبري   موضرحكما هو  بعد ذل  إلى موقل التخةن النهائي، ليتم نقةهاحموالت كبيره 

مر  الملكرد أ  هنالر  ن رم و. الك راءة العاليرةلداً يلمل بي  تويير التكراليف و ادناه لتصميم بسيط

ترروطي  العمةيررة برمتهررا داخررل بنرراء لةقضرراء عةررى عةررى مل تنقررل وترحيررل أكثررر تطررورا  والترري تشرر

الرروائح ويتضرم  هرذا الردم  أيضراً عمةيرة قة بالضوضاء وعرقةة حركة السير والمخاوف المتعة

  .إعادة التدوير

 

 

 



 

 

 

 
 

 العرا  –  م  القمامة يومياً يي باداد ط 488محطة تحويل أولية تعال  

 

الترحيل عندما تكو  المسراية التري ت صرل أمراك  لمرل الن ايرات يتم عادة إحداث محطات النقل و

يويد حلم الن ايات التي يتم التعامل معهرا عر  كم و17خةن النهائي منها تويد ع  ع  مركو الت

تويد م  ك اءة عمةية لمل الن ايرات بمرا يقردر  الترحيل أ يمك  لمحطات النقل و. ط  يومياً 288

 .   الن ايات ونوعية آليات اللمليخوتإعتماداً عةى طريقة حمل و% 98إلى % 58

 

 رـدويـادة التـات وإعـفايـل من النـليـج التقـبرام

بتصميم برام  رايرة يري النلراح لةتقةيرل  MESCالشركة الحديثة لحةول البيئة  لقد قام يري  عمل

السركنيي  باتضراية إلرى الملمعرات الصرناعية ادة تردويرها لةعمرالء التلراريي  وم  الن ايات وإعر

 .العمالقة

تتضم  هذه البرام  كالً م  لمل الن ايرات بلليرات الضراط المعردة لهرذا الارر  حيرث يرتم لمرل 

أو عبررر برررام  اللمررل بحاويررات تكررو  , دة الترردويرالم ررروة القابةررة تعررا الن ايررات المختة ررة أو

 ------- مخصصة لكل نوع م  أنواع القمامة بما يناسث

لمرل الن ايرات ن ام يصل ولد بأ  موايا لة م  مدينة إلى أخرث حول العالم، نيبينما تختةف الحا

ت رو  ريرهرا مر  ادن مرة بالحرد مر  الن ايرات السركنية " ن ام الحقيبة الورقاء"أو  القابةة لةتدوير

 : ويمك  اتطالع عةى بع  موايا هذا الن ام MSWالصةبة 

ن ام الحقيبة الورقاء بمعدل إنتشار عالي بالمقارنة مل أي ن ام آخر م  برام  التدوير يتمتل  -1

 . %(57بنسبة ت و  )



 

 

 .لديدة أو متطةبات خاصةال يتطةث معدات  -2

وهكرذا يرد  ن رام الحقيبرة الورقراء ال , مسارات لمل القمامرة العاديرةيتم لمعها بن س طر  و -3

 .تتطةث طر  ومسارات لمل من صةة

 .نقةهالى ويادة القوث البشرية للمعها وال تحتام إ -4

 .سرعة يائقة يي تن يذ البرنام تكة ة منخ ضة لداً لةتن يذ و -7

 .  لودة المواد القابةة لةتدوير حيث أنها ليست عةى تماس مل القمامة العاديةتحسي -6

 .تحس  نوعية السماد العضوي حيث يتم إوالة الشوائث م  ملرث الصرف الصحي -5

 

 ةــلبـات الصـلفـن المخـص مـالتخل

بحيرث تعمرل عةرى حمايرة  MESCيي الشركة الحديثة لحةول البيئة   الن ايات مكباتيتم تصميم 

 HDPEالصحة العامة م  خالل تركيرث أن مرة التبطري  برالبولي إيثيةري  عرالي الكثايرة  البيئة و

باتضراية إ  لميرل . مر  المرواد الراشرحةومواد التكسية ادرضية لحماية المياه اللويية والتقةيل 

تتضرم  مقدمرة يري ضروابط و ,مقراييس بيئيرة معتمردة دوليراً ل اقد تم تصميمها ويقر الن ايات مكبات

 . المكباتلهذه  اتدارة السةيمة

 

ن ايات يحتروي عةرى ن رام اتحترواء البيئري  لمكثيوضح الرسم التوضيحي هنا تصميم نموذلي 

 HDPEإيثيةي  عالي الكثاية  مبط  بالبولي

 

 



 

 

ونةحر  أيضرا  ت هر الصوره يي ادس ل مكث ن ايات محةي نمطي حيث ال ولود لضوابط بيئيرة

ت ادخررث تهديرداً لةبيئرة يمثرل هرذا المكرث وأمثالره مر  المكبرا. اتدارة السةيمة لهذا المكثرياث 

 .موارد المياه العامهوالصحة العامة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ةـــالصــالخ

عةررى توويررد الخرردمات والعمةيررات البيئيررة الشررامةة  MESCالبيئررة  لخرردماتتعمررل الشررركة الحديثررة 

تركيررث أن مررة التكسررية والترري تتضررم  توريررد و. ات عمالئهرراصصررمة خصيصرراً تحتيالررالم  و

باتضاية إلرى التردريث واتستشرارات لكرل مرا يتعةر  بقضرايا البيئرة . Geosyntheticاالرضية 

نحيط حالاتكم باتهتمرام الكامرل ونأمرل مرنكم إعتبرار الشرركة الحديثرة . ترضاء حالات العمالء

تركيرث الخدمرة وو  معكم يي كاية أعمال التصميم ومصدراً لديراً بالتعا MESCلخدمات البيئة 

   

 

   

 

Geosynthetic ومنتلات التكسية ادرضية ادخرث HDPE إيثيةي  عالي الكثاية بطائ  البولي

والخدمات البيئية لمعاللة وإدارة الن ايات الصةبة  والمياه والمياه العادمة.

أو طةبات: يي حال كا  لديكم أي أست سارات واتتصال بنا ال تترددوا بالتواصل

Mudeirs@mesc-ser.com   or visit our website at http://www.m esc-ser.com

نشكر اهتمامكم

مل يائ  اتحترام

المدير العام

 محمد رضى ابومديرس الصقور




