
 إيكوطاقة  هي عالمة ايكولوجيه دولية للطاقة. نحن منظمه غري ربحيه تعمل عىل مجابهة التغريات املناخية وحامية التنوع

البيولوجي وتحقيق أهداف التنمية  املستدامة

 الطاقة املرقومة ايكوطاقة تستويف معايري صارمة لالستدامة.  جمع املال لصندوق املناخي عن طريق العالمة

.االيكولوجيه ميكننا من متويل مشاريع تعتمد عىل الطاقات املستدمية يف بلدان نامية

 يتم بيع الطاقة املرقومة ايكوطاقة من قبل رشكات الطاقة املرخص لها و ذلك يف أكرث من 40 بلدا حول العامل.

 العديد من املستهليك إيكوطاقة اختاروا أن يستظهروا بالعالمة البيئية عيل مواقعهم عىل اإلنرتنت و منتجاتهم

لإلعالن عىل التزامهم بإستعامل ١٠٠% من الطاقات املتجددة يف انتاجه

تضم إيكوطاقة مستخدمني من ضمن الرشكات الدولية الكبرية مثل 

تشجيع مشاريع الطاقات املتجددة عرب صندوقنا املناخي

الحرص عىل تعزيز إال املستدام من الطاقات األحيائية

محطات توليد الطاقة الريحية خارجة عن مناطق هجرة الطيور و املحميات الطبيعية

 األخذ بعني اإلعتبار هجرة األسامك يف محطات توليد الطاقة الكهرمائية مع متويل مشاريع ترميم

 .األنهار من خالل صندوقنا البيئي

طاقات متجددة تم تتبعها عرب شهادة سمة الطاقة مثل )متاشيا مع بروتوكول غاز الدفيئة نطاق 2

الطاقة الريحية ، الشمسية ، املائية و الحرارية

 إيكوطاقة               طاقات متجددة أخرى           مزيج شبكة    













لكوكبنا إضافية  قيمة  االستدامة:  معايير 
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 CDP أيدت ايكوطاقة من قبل العديد من املعايري البيئية الدولية مثل             

بروتوكول الغازات الدفينة,                      للفنادق و شهادة              للمباين 

متثل إيكوطاقة أفضل خيار متاح لالستهالك
 املستدام  و ذا القيمة اإلضافية للكهرباء 

املتجددة داخل أوروبا

 العالمات االيكولوجيه هي وسيله للرشكات للقيام باملزيد عن

 طريق مشرتياتهم.  إيكوطاقة ، التي ذكرها بروتوكول الغازات

الدفيئة التوجيه نطاق 2 ، هو مثل هذا الخيار: انها

عالمة الجودة التي تايت إضافًة لشهادات التتبع 

 عدد متزايد من الفنادق يف أوروبا انتقلوا إليكوطاقة و

 ظمو عالمتها يف اتصاالتهم مع ضيوفهم اتبعوهم واقطعوا

امليل اإلضايف

info@ekoenergy.org    www.ekoenergy.org

للطاقات املتجددة الدولية  االيكولوجيه  العالمة  إيكوطاقة - 

ايدت من معايير أخرى

 كام تضم مدن و منظامت عمومية و مستخدمني فرديني 
Genelec و Workday ,Tetra Pak ,SAP 

LEED                     Green Key  


