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مقدمة-1  

الطاقةةاألاليل ةةاألالدمةةفي داأللةةنألالعرةة اهألالمعع ةةاألنةةنألعدم د ةةاألدةةهألد ةةا عأل

،ألعرة ألالدمةفياألالمةالدنألف ةاألدةةاع األ(لةنألالداةةاأل97,5حيالنأل)أحفيع األ

لةنألالداةةاأليفةفالألاالمةففا  ألدةهألالطاقةاألالدف ة   ألأل81,3اليقي ألاالحفةيع ألللة أل

 الداةالنألأل5,77لنألالداةاأليدهألاليقي ألالنيي ألعنمعاألأل12,87عنمعاأل
 

لةنألالداةةاألأل35,63امف الكألالطاقةاألاليل ةاأللةنألالة ياألالمعع ةاأل ةسنةألعنمةعاأل

 %(15ال ناعاأل -% 19النقاأل)ال  ععاءإلنفاجأل

 

د  عأللنفاجألالطاقاألال  ععاة األلنألالة ياألالمعع ةاألنةيألدةهألاليقةي ألاالحفةيع أل

 1.5-1يدهألالفحالألالح ع أل% 95عاإل دااألأل( غاز -نفطأل)
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مقدمة-1  

الدةةع ي أل)فدثةةاأل د ةةاطألالطاقةةاألالدنف ةةاألعيامةةطاألالد ديعةةاطألال از ةةاأل

حيالنألثرثألداأل نفجأللنألال ياألالمعع ةا،أللةنألحة هألاهأل فةاء أل%(  30عح ي أل

انفةةةاجألالد ديعةةةاطألال از ةةةاألدف ن ةةةاألعالدقاعنةةةاألدةةةيألالد ديعةةةاطألالعياع ةةةاأل

 %( 60ق أل  األالدع ي ألال أل) يد ديعاطألال اع ألالدع عاأل

الن عأللنألألالفريثأل فطرةألالفع  زألعر ألقطاعألال  ععاءألع الاألد ينافهألأل :

،أليأل(أند األالدريثاطألال ا ع ألعهألحعقألاليقي ألاالحفةيع )دحطاطألالفيل  أل

ألالةةع األاحفداالطألفرةيثألالع ةةاألمةياءألعمةعةألف ةي ه)ةع اطألالنقاأليالفيز يأل

 ايألعمةةعةألا اة ةةاأللةة يعناألايعمةةعةألدةةاأل مةةفمداأللرق ةةاالألعالي  فةةاألالدناطةةاألع ةةا

 (الديا ألالدمفمدراأللنألا زاة األيلنأل  انف ا/
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مقدمة-1  

،ألمةةانالأل فقةة ألعرةة ألةةةع األالنقةةاأليالفيز ةةيألمةةاعا،أل ةةاأل  رةةيياطأل•

يالاألفيل ة  ألعنمةةألدةهألالفرةيثأليدةهألاالنعماثةاط،ألفففةايطألفعمةا أل

 .ل فاء ألانفا هأللنألدحطاطألالفيل  أليلريقي ألاالحفيع ألالدمفمدا

دة راألفريثألال ةياءألفطةااألاإلنمةاهأليالح ةياهأليالنعةاطأليالعن ةاأل•

 يالدنةآطأليالن االألالع ةنألع ادره

 ( عاععأللرح ي ) د هأللردريثاطألاالنفقااألديألالع حألدةاطألاالد ااأل•
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:       تلوبيال يلةيالمااحقي اتائيال    اء -2
 الملوثاتيال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ودي

    :ال واءملوثاتي 

 –الدع عةةاطألال   عي ععين ةةاأل -ال  ي مةة هأل -ال مةة داطأل)ال زة ةةاطألال ق قةةاأل -ألف

 ...(.الخ( smog" )الضعيه" -عياعألالداءأل -الفععاأل -الدما ه

يعق امةاطألاقةاألدةهألألPM10د  ةعيهألأل10ال م داطألال ق قاألعق اماطألأقاألدةهأل

نةةةنألال ثةةةعألضةةةععا أللر ةةةحاأللن ةةةاأل ةةة  ع أل ةةة ا ألألPM2,5د  ةةةعيهألأل2,5

يقا ع ألعر ألاالنفقااأللل أل اياألال  ازألالفنفمن،أليايفةعاقألالغةة األالعق قةاأل

 لرعةف ه

 نةةفجألعةةا  ألعنةة داأل ةةفالألاالحفةةعاقألعرةة ألدمةةفي اطألحةةعاع ألغ ةةعأل: ال  ي مةة ه

،ألدةةةهألالدمةةةعيفألأهألحةةةعقأل( ع ةةةاألدةي ةةةاأل600 - 200)دعففمةةةاألنمةةةع ا أل

 .النفا اطأل   عألال  ي م ه
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الو ودال يليةيالااد ةيعنيح قيالملوثاتي  

يننألعد در األدي ي  ألأماما أللةنألالدحعيقةاطأليفنطرةقألدةيأل :الدما هألالثق را    

غازاطألاالحفةعاق،أليفةي  ألللة أليطةعألالفمةدالألعنة داألفةز ا ألنمةعف األلةنألال ةياءأل

 .يالد ا أليالفععاألينف  األلسلكأللنألالديا ألال ساة األيلنألال ياءألالس ألنفنةقه

 

 :ا حت اقالمعادنيفييغازاتي حتساقييي

 ،ألنمةألالدما هأللنألالدحعيقاطأليلقألالفحصألالديعع ألال  د اةنأل: الدمط اط

دمعلةةاأل د ةةاألالدحعيقةةاطألالدمةةف ر األ د ةةهألامةةفنفاجأل د ةةاألالدمةةا هألالفةةنأليدةةهأل

 .مففيا  أللنألال ازاطألالناف األعهألاالحفعاق
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 الملوثاتيال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ود
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 الملوثاتيال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ود

أح ألغازاطألال ل ةا،أليالاألعدر اطألامةفيعاجأل: غازألالد ثاه

 . ينقاأليفيز هألالفحالألالح ع أليال ازألالطع منأليالنفط

 - SO3ثةةاننأليثالةةثألأ مةة  ألال عع ةةطأل)أ مةة  ألال عع ةةطأل -عاء

SO2) 

 نفجألعهألي ي ألال عع طألأماما أللنألاليقةي ،أليفففةاقالألنفاة ةهأل

الدريثةةا،أللةة األفةةة األحةةادتألال عع ةةطألينطةةياألالدطةةاعأل

الحادض األالدضع ألل سأللقةطألعالح ةا ألالنعاف ةاأليالح يان ةا،أل

 .عاألأ ضا ألعالدنةآطأليالدعانن
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 الملوثاتيال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ود
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  ال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ودالملوثاتي

 :ال عع طاحفماةألانعماثاطألأ م  أل 

 نمعاألال عع طأللنألاليقي : الدمط اط

 %1  عر ألمع األالدثاا 

 غعاداطأل10 =  د األال عع طأللنأل رغألاليقي  

  د األثاننألأ م  ألال عع طألالدف يهألل األاحفعاقأل رغألياح ألدهألاليقي  

 غعاالأل20=  64 × 10  

   32 

  د األحادتألال عع طألالدد هألفي نهأللنأل عيفألدالةداأللسلك

 غعاالأل30.625=  98 × 10  

   32 

 



Page 12 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

:     ال يلةيالمااحقي اتائيال    اءتلوبي -1
 (تا ع) الملوثاتيال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ودي

 نفجأل(: أياأليثاننأليدفم  ألأ م  ألالن فعي  ه)أ ام  ألالن فعي  هأل -  ال

 لنأل عيفألاالحفعاقألعن ألدمفياألدم هألدهألالحعاع ألالمال ا

 NH3االدين اكأل - ااأل

 نةفجألعةهألعدر ةاطألاالحفةعاقألغ ةعأل:  COأياألأ مة  ألال ععةيه -نةاءأل

 ال اداأللدا  ألال ععيه

 اليزيه -يايأل
 

 



13 

= د األالن فعي  هألالد احعاأل  
(x + y/4 + s – z/2 )حيالنألاععيألدعاط 

 
 NOx امكانية تكون 

 الدريثاطألالع ة األال ا ع ألعهألحعقألاليقي 
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 الملوثاتيال يليةيالااد ةيعنيح قيالو ود

 : تلوبيال واء
دهألأدعاتألالق عاألال ياة األيمعطاهألالعةا% 5: دمانداألال م داط 

 دهألأدعاتألالقرةأليالةعا  ه% 2

 (الطفااألدمعضيهألأ ثع)دهألأدعاتألع ياألال  ازألالفنفمنأل% 1

فعمثةةعأليادف ةةاصألاإلةةةماعألالةدمةةنألف  ةةعألالدنةةالأليالفةةلث عألعرةة ألأل

 ندطألنطياألالدطاع

أند ةةاألق ةةاسألديةةةعألنيع ةةاألال ةةياءألألAQI/Air Quality Index 

 .....(. N2O-CO- SO2  –ال م داطألال ق قاأل - اليزيه)
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 اتائيواقليوتوزيعييتلوبيال يلةيالمااحقي -3

 ال    اءي

 :إضافةيإلىيالتلوبيالااتجيعنيح قيالو ود

 

 ؛الفعع   أن داالنافجألعهألألالع ةن/الفريثألالحعاع  -ألفأل

 ؛(الضيضاء)الفريثألعالض  جأل  - عاءأل

 الفريثألالنافجألعهألالز يطأليما سأللريع  ألال عع ط -  ال

لنأل ناعاألالدمة اطألال  ععاة ةا،ألألSF6 مفمداألغازألما سأللريع  ألال عع طأل

 الألم داأللنألالقياطيأليلنألالدحيالطأليلنألق عاطألدحطاطألالفحي ا
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  تلوبيال يلةيالمااحقي اتائيواقليوتوزيعييال    اء -3

 

 

نساألال ازألالأل فف كأليالأل فحياألللة ألمةاةاألاالألعرة أل ع ةاطألحةعاع ألدنيفضةاأل

 فقاألعهألناقصألاععم هأل ع األدةي ا،أل

  ةألاالنفعا أللل ألأ ألف ع ة،ألعععألدعاقعاألض طهأل اياألنةس ألالف   ةزاطألدةهأل

ناح ةةا،أليععةةعألفع  ةةةألا  ةةز ألفحةةع ألعنةةهأللةةنألالنقةةاطألالدنيفضةةاألدةةهألدعةةاننأل

 . دحطاطألالفحي ا،أل ينهألا ثعألدهألثداننألدعاطألفقع عا ألأثقاألدهألال ياء

 ن حألل األيضيألالدم اطألالفنألفحفي ألعر ألنساألال ازألياعجألالي داألن اة ةا ،أل

 عدمال ف ا،أل

الةةةع اطألال ةةانماألدرزدةةاألعةةا  ألعامةةفما  ألنةةس ألالدمةة اطأللدمال ف ةةاألياعةةا  أل

 .ف ي عناأليلقألا ياألدح   

 PCBsالديا ألالدح يع ألع ة ا أللنألز طألالدحيالطأل
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 تلوبيال يلةيالمااحقي اتائيواقليوتوزيعييال    اءي -3

 ........؛يتأثي يمزا عيال ياحتأثي يالسدوديعلىيال يلة   -دالي

 م يداتيا عشاقيالمستعملةيفييمح اتيالتحويل -هاء

 . ن حألعاقفالعألاالعةاةألي زناأليع الألالر يءأللل ألامفمدااألالديا ألال  داي ا

 ن حألع دم األياعا  ألف ي عناأليلقألقياع أللن األدح   أللفاللةنألفري ث ةاأللرع ةةاأل: ال  ا يات -واو

 .عم ألن ا األي دف ا

 ن ةحأليقاة ةا ألعاعفدةا ألفعف ةةألديفرةفألليطةيطأل: الحقليال    الييوالحقليالمغاا يسوي -ز ن

لنأل ةاألدةهألالة اعف هألعنة داأل فمرةقألاالدةعألعيطةيطألنياة ةاألدز ي ةاألألR,S,Tاالطياعألالثالثاأل

أل3)دحديلاألعر ألاالعد  ،ألعح ةثأل ةنيفتألالحقةاألاال دةالنألالنةافجألعةهأل دةيألالمةطألدف  ةاطأل

 (. دف  اطألل األ اع 
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الحقل المغناطيسي  -  
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:دثاا  

 
I = 1000 A 

(تابع)الحقل المغناطيسي  -  
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Y 

IR 

IT 
IS 

متوازن/ التيار الكهربائي في كل من االطوار الثالثة في نظام متناسق   

(تابع)الحقل المغناطيسي   
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الحقلي

المغاا يسيي

 اإلجمالي

 الحالةياألساس

(الدا ةياألولى)  

•R 

•S 

•T 

Y 

A 

C 
B 

a = 30 / 35 / 40m 

(تابع)الحقل المغناطيسي    
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A 

C 

x 

B 

Y 

الحقلي

المغاا يسيي

 اإلجمالي

2الحالةي  مي  

(الدا ةيالثااية)  

•T 

•S 

•R 

a = 31.6 / 36.4 / 41.2m 

(تابع)الحقل المغناطيسي   
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 تلوبيال يلةيالمااحقي اتائيواقليوتوزيعييال    اءي -3

لرحقةةةاألال  ععةةةاةنألأهأل ةةةي  ألالةةة ألفةةةلد هألد ةةةهأل   O3ت وووونياألوزوني -حووواء 

 ز ة ةةاطألال ةةياءأليعالفةةالنألف ةةيهألاليزيهألالةةس أل  ةة جألال  ةةازألالفنفمةةن،ألل ةةهأل

ألعالدقاعنةةاألدةةيألاليزيهألالةةس أل ف ةةيهألنف  ةةاألالفرةةيثأل ال د ةةاطألفعقةة ألقر رةةاأل ةة اقا 

 .ال ناعن

 ةةزءأللةةنألأل0.5 ةةي  ألالةة ألف ةةيهأل:   ريڦيلةةطأل750  ةة ألعةةالنأل/ يةةطألفةةيفع 

الدةاألدر يهألأ ألأقاألعمةع هألدع ألالحة ي ألالدقعيلةا،أليلةنألالطقةسألال ةافألف ةيهأل

 . االيزيهأل يفألعةعألدعاط

يعمةتألأنةياعأل( أد انةط) ديا ألالمزاألالحةعاع  : المواديالمحظو ةي يليا ي - اء

 .الضعيع ألاحفعاالألالقياع ألال  ة ادهأل،يز يطألالدحيالط

ضةدهألم امةاألاعفدةا ألاندةاطألاالمةف الكألياالنفةاجأل: اهميوةياعوادةيالتودوي  -عين

 .الدمييلا/الدمف ادا
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تغي يالمااوي -اا عاثاتيثااييأ سيديال   وني -4

 واإلض ا ي ال يلة

 الدةةةع حأل ةةة ا أليعاحفدال ةةةاألففةةةيقألالفمةةةم هأللةةةنألالداةةةةا،ألأهألف ةةةيهألالز ةةةا  أل

الدرحي األلنألالحعاع ألدنسألدنف فألالقعهألالمةع هألدهألدمييل األالنةطاأل

العةةع ا،أليعرةة ألي ةةهألالفح  ة ألدةةهألانعماثةةاطألغةازاطألال ل ةةةاأليالفةةنألفحةةعسأل

 . د اطألالطاقاألالحعاع األلفز  ألدهألحعاع ألدح طألالعت

ثاننألأ م  ألال ععيهأل: غازاطألال ل ةاCO2ح األدمةاندفهأللةنألاالحفةعاعألأل

لةنألأل9لنألالداةاأليأ م  ألالن فةعي  هألأل18يالد ثاهأل لنألالداةا،أل72المالدنأل

أل1الداةا،أليفقف عألح ةاألدمةانداألغةازاطألال ل ةةاألاليةعاألالدفعق ةاألعرة أل

 .لنألالداةا

 لةةنألالداةةةاألدةةهألانعماثةةاطألثةةاننألأ مةة  ألال ععةةيهأللةةنألال ةةيألعةةهألأل90 نةةفجأل

 .احفعاقألاليقي ألاالحفيع ألالدعفعطألدعاةع ألعامف الكألالطاقا
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تغي يالمااويواإلض ا ي -اا عاثاتيثااييأ سيديال   وني -4

  ال يلة
 

  رغألأل   3,2033  ريغعاالأل  زاألأي األألألألألألأل1دهألاحفعاقألأل CO2انعماثاطأل

 

 

  رغألأل  3,143  ريغعاالألل ياألأي األثق األألأل1دهألاحفعاقألأل CO2انعماثاطألأل

 

 

  رغألأل 2,6993  ريغعاالألغازألطع منألألألألأل1دهألاحفعاقألأل CO2انعماثاطألأل
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 تغي المااوي-اا عاثاتيثااييأ سيديال   وني -4

(تا ع)واإلض ا ي ال يلةي   

الثالثادمادالطألالفثق األل ازاطألال ل ةا،ألل اءطأليلقألفقع عألال  ةاأل: 

    Third Assessment Report (TAR) 

 

 CO2 1 أ م  ألال ععيهثاننأل

 

 CH4 23    الد ثاهأل

 

         N2O 296  الن فعيزأ م  أل

 

 SF6 22200 لريع  ألال عع طألما سأل

 

 

 

 ععنادجألالدالألالدفح  أللرع ةا: الد  ع
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اا عاثاتيثااييأ سيديال   ون -4  

(تا ع)تغي المااويوا حت ا يالعالمييواإلض ا ي ال يلةي-  
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 تغي   -اا عاثاتيثااييأ سيديال   وني -4

 (تا ع)المااويوا حت ا يالعالمييواإلض ا ي ال يلةي

 تغي يالمااوي

 اعففاعألياضحأللنأل ع اطألحعاع ألالعت،ألديألف ننألعطيعاألالفععاألياز  ا ألالفعيع؛ (1)

ز ا  أللنألنيعاطألال فافألينقصأللنأل د اطألالدطاعأليعالفالنألةحأللنألالدياع ألالداة ةاأل (2)

 المسعا؛

 ؛(لعناهألدثال أل)فقرصألال طاءألالثر نألعر ألالدعففماط،ألح ثأل اهأل ي  ألفاع ي ا أل (3)

از  ا ألالحا األلل ألامف الكأل د اطألطاقاأللضال ا،أليلل ألفي  ةفأللمةفثداعاطأللضةال األ (4)

إلنفةةاجألالد ةةا ألالدحةةال أللدمال ةةاألالةةنقصأللةةنألالدةةياع ألالداة ةةاألالمسعةةا،أليلمةة ألحا ةةاطأل

 الفعع  أليالف   فألعمعةألاعففاعأل ع اطألالحعاع ؛

 ز ا  أللنألدم الطألالف حعأليف نيعألالعاضن،ألحف ألالدمف رحألدن ا؛ (5)

انيفاتألاإلنفا  األلنألالقطاعألالزعاعن،أليانم اسألسلكألعر أل د ةاطألال ةساءألالدنف ةا،أل (6)

 يز ا  أل رفاألفيل عألال ساءأليفمعتألالدهألال ساةنأليالدهألال حنأللريطع؛
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ال   وناا عاثاتيثااييأ سيدي -4  

(تا ع)وا حت ا يالعالمييواإلض ا ي ال يلةيتغي يالمااوي  

 
 ا،ألالألاعففاعألدمفياألالد ا أللنألالعحاعأليالدح طاط،أليغعقألعمتألالدناطقألالمةاحر (7)

ةألدريحةاألم داأللنأل لفاألالن األيالعحع ه،أليفع  ألنيع األالد ا ألال يل ةاألعمةعةألفمةع

 د ا ألالعحعألال  ا؛

 العحع؛ألز ا  ألالض طألعر ألدياع ألالد ا ألالمسعاأليز ا  ألالحا األلل ألفحر األد ا  (8)

 انيفاتأللنفاجألالطاقاألدهألالد ا عألالداة ا؛ (9)

 

ح ةةياألأضةةعاعأللةةنألالعن ةةاألالفحف ةةاأللدعالةةقأللنفةةاجألال  ععةةاءأليالد ةةا أليامةةفيعاجأل (10)

الةةنفطأليف ع ةةع أليالدنةةاطقألالمدعان ةةاأللةةنألالدنةةاطقألالمةةاحر األالفةةنألمةة عففيألل  ةةاأل

 دمفياألالد ا ؛

 ؛(لنألد عأليالمي اهألدثال أل)  يعألدةا األلنألالدالحاألالن ع األ (11)

 فلث عألمرعنألعر ألالفنيعألالع يلي ن (12)
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 تغي -اا عاثاتيثااييأ سيديال   وني -4

 (تا ع)المااويوا حت ا يالعالمييواإلض ا ي ال يلةي

فةةلث عاطألمةةرع األعرةة ألقطةةاعألالمةة احا،ألعمةةعةألالفةة ننألالدحفدةةاأللفيالةة ألالمةة ا ألللةة أل (13)

 الدناطقألالفنألفماننألدهألح  ألف ّ عألالدنال؛

فزا  ألاحفدااألح يثأل ياعثألالف ضاناطأليالعا  ع،ألديأللد ان األنةيءألدياطعألف   أل (14)

،أليعالفالنألالفمعةأللنأل(2007دثال أللع اعأل ينيأللنألُعداهأللنألعاالأل)المالداألالماداأل

 يماةعألدال األياقف ا  ا؛

 رفاألانفقااأليلعا  ألفيط هألالنازح هألدهألالدناطقألالمةاحر األالدفضةعع أليدةهألالدنةاطقأل (15)

 الدف حع أللل ألدناطقألأيعا؛

احفدةةااألاعففةةاعألنمةةعاألالعطالةةاألددةةاأل ز ةة ألدمةة الطألالفقةةعألينقةةصألالف س ةةاألي  ةة  ألالدةةهأل (16)

 .اال فداعن

   يعألدةا األ ح األل األالنماءأليالطفااأليالدمن هأليالفقعاء؛ (17)

فيةيفألعرةة ألال ةةم  ألالم امةنأليالدنةةن،ألدةةهألاحفدةةااألنةةيةألنزاعةةاطأللقر د ةةاألحةةياأل (18)

 .الدياع ألالطع م ا،ألالألم داألالد ا ألالمسعا
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 تحسيني فاءةيإاتائيال ا ةيال    الية -5
 

 

 

ألنقةةةةاألالطاقةةةةاألال  ععاة ةةةةاأليفحي ر ةةةةاانفةةةةاجأليألأند ةةةةاأل فةةةةاء أل-

أل د ةةاطألالنم ةةاسألسلةةكألعرةة ألامةةف الكأليفيز م ةةاأليامةةفي اد ا،

يدةاأل عالةقألسلةكألدةهألفري ةثأل،اليقي ألاالحفيع أل د ة عأللرطاقةاأل

 ،أليفمعةأللنألف  عألالدناللرع ةا
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 تحسيني فاءةيإاتائيال ا ةيال    الية -5
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Total CO2 Emissions resulting from Electricity Generation  

5.4%  decrease 

15.6% decrease 

21.2% decrease 

Reference 



Page 33 © Copyright 2014 ESCWA. All rights reserved. No part of this presentation in all its property may be used or reproduced in any form without a written permission 

خالاــــة -6  

 رففهأل+ أمماع ألدعففماأل)الأليل األدهألألاليقي ألاالحفيع ألالطاقاألف يهألعن داأل -1

ففل  ألأ ثعألال  ياألاالقف ا  األلدةاع يأل فاء ألالطاقاألانفا ا أل،أل(الع ة األالدعففما

 .ينقال أليفحي ال أليامف ال ا أل

دةهألد ةا عألالطاقةاألاليل ةاألالنفةاجألال  ععةاءأللةنألالدنطقةاأل%  95أ ثعألدةهأل -2

يمةفز ا أل،ألعالفةلع حأليعاالعففةاعامةماعنداأليألمفمةفدعألدهألالنفطأليال ةاز،ألننأل

االنعماثةةاطأليالف  ةةعألالدنةةاين،ألددةةاأل ز ةة ألدةةهأللناح ةةاألالعالميووةيال موووميا ضةةا أل

 .ضعيع ألفحم هأل فاء ألالطاقا

القعاع،أللسلكأللإهألأ أل   ألالمعع األعدع ز األ فد زألقطاعألال  ععاءأللنألالعر اهأل -3

 . ا  اع احق قنأللنألد ااألفحم هأل فاء ألقطاعألال  ععاءألم ي  ألال ألنفاةجأل

الند ةاألالالزدةاأللةنألالعم  هألاالقف ا  أليألالع ةنألنناكألحا األدرحاألإلعطاءأل -4

 عدر اطألال عاماأليالفيط طأليالف د الأليالف   زأليالفة  األيال  اناألأليالفلن األ
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خالاة -6  

لفحم هأل فاء ألالطاقاأللنألقطاعألال  ععةاءألدنةاليألاقف ةا  األيع ة ةاأل في ةةأل -5

 .دفاعمف األعععألديةعاطأل د األينيع ا

فعنةنألالم امةاطأليالق ةاالألعةاال عاءاطألا  رةاأللفيفة تألالفرةيثألالع ةةنألاند األ-6

 النافجألعهألقطاعألال  ععاء،ألعر ألدمفياألةع األالنقاأليالفيز ي،

ال ةةة ياألاالقف ةةةا  األيالع ة ةةةاألفمةةة األعدر ةةةاألالح ةةةياألعرةةة ألالفدي ةةةاأل -7

 ..الياع نأليفعععألالفدي األالسافن

 +فيف فألالفريثأل= الطاقاألفحم هأل فاء أل

 فيف فألح  ألف  عألالدنال                           
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