
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يورو لمشاريع الطاقة المتجددة ميلونجمع 

 

 

 

ي أكير 
 
ي  04إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

 
بلدا حول العالم وتعمل عىل االنتشار ف

  .جميع انحاء العالم

مزيد من ل االتصال بنا او  موقعنا من صفحتنا الرسمية، كما يمكنك االطالع أكير عىل مقالتنا عىل  لمقالهذا الملف هو ترجمة 

 .المعلومات

https://www.ekoenergy.org/1000000-e-raised-for-renewable-energy-projects/
https://www.ekoenergy.org/1000000-e-raised-for-renewable-energy-projects/
http://www.ekoenergy.org/
http://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/


 

 

ي مشاري    ع التخفيف م
 
ي البلدان الناميةساهمت إيكوطاقة ف

 
ليون ، وصلت إىل من فقر الطاقة ف

ي عام 
 
 .0202يورو ف

ي مشاري    ع مكافحة فقر الطاقة قد تجاوزت 
 
 !يورو 0،222،222يسعدنا أن نعلن أن مساهمتنا ف

 

يورو إىل صندوق المناخ الخاص بنا. بهذه  2.02يذهب  إيكوطاقة،لكل ميغاوات ساعة من استهالك 

ي البلدان النامية. تعمل هذه المشاري    ع عىل 
 
المساهمات، نقوم بتمويل مشاري    ع الطاقة المتجددة الجديدة ف

وتقريب عالمنا من تحقيق أهداف تغيير الحياة من خالل تحسير  الوصول إىل طاقة نظيفة وموثوقة 

 .التنمية المستدامة

 

وع صندوق المناخ السابع  ،من خالل مشر . 0202يورو منذ عام  0،222،222تجاوزت مساهمتنا  واألربعير 

اء  ي لشر
ي تحمل عالمة إيكوطاقةلمعرفة المزيد حول كيفية إحداث تأثير إضاف 

 .الطاقة الت 

 

 :ذلكمن السهل الذهاب إلى أبعد من  تجعل إيكوطاقة

ي صندوق المناخ 
ة واألرس، يساهم جميع مستهلكي إيكوطاقة ف  كات الكبير ة إىل الشر كات الصغير من الشر

ا بدون 
ً
الخاص بنا ونحن فخورون بأن نرى هذه الشبكة من الطاقة اإليجابية تنمو. لن يكون هذا ممكن

ي تحمل عالمة إيكوطاقة التخاذ خطوة إضافية تجاه مستهلكي الطاقة الذين يختارون الطاقة المت
جددة الت 

ي تحمل عالمتنا
 .الطبيعة. كما نشكر بائعي إيكوطاقة المرخصير  لتوفير مصادر الطاقة المتجددة الت 

 

ي التمويل من صندوق إيكوطاقة 
لضمان الدعم المحىلي وزيادة فرص التكرار، فإن المشاري    ع المختارة لتلق 

ي تدير هذه للمناخ تضم دائًما 
. شكر خاص للمنظمات غير الحكومية اإلنسانية والتنموية الت  كاء محليير  رسر

 .المشاري    ع

 



 

 

ي تسببها محطات الطاقة 
ار الت   للتخفيف من األض 

ا
ا بيئًيا منفصًل

ً
ا صندوق

ً
تمتلك إيكوطاقة أيض

يشية عالكهرومائية. يمول هذا الصندوق بشكل رئيسي مشاري    ع إحياء األنهار لتحسير  الظروف الم

 .لألنواع المائية

 

 :إيكوطاقة، تابعنا عىل وسائل التواصل االجتماعي  لمعرفة المزيد حول عمل

 LinkedIn و InstagramوTwitterو Facebook و YouTubeوXing. 

 

ي 
شر ف 

ُ
 0202يوليو  02ن

https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.xing.com/companies/ekoenergie/updates

