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املكذَ١

طاِٖ تطٜٛش أْعُ ١ايكذس ٠ايهٗشب ١ٝف ٢ايتكذّ ايتهٓٛد ٞيًبؼش ١ٜعرب ايكشٕ املاضٚ ٞتكذّ ايكذس٠
ايهٗشب ١ٝطاقْ ١عٝفَٓ ٚ ١اطب١يًُذُع اسبذٜح  ,ايفشض ايشٝ٥ظٖ َٔ ٞزا ايبشح ميهٔ يف تضٜٚذ ايكاس٨
بايطٝف ايهاٌَ عٔ ايطاق١املتذذدٚ ٠طشم تٛيٝذٖا املظتكبً ١ٝيًطاقَٛ ٖٛٚ ١ضٛع قذٚ ِٜيهٓ٘ أعٝذ
تطٜٛش ٠بأْعُ١سذٜج ١رات نفا ٠٤عاي ١ٝشبذَ ١ايبؼشٚ ١ٜسفاٖ ١ٝايبؼشٚ .ايبشح ٜػط ٞاملٛضٛعات
َصادسايطاق ١ايهٗشب ١ٝاملتذذدٚ ٠املباد ٨اٯطاطظ ١ٝيتٛيٝذٖا  ٚصا٥صٗا ٚنزايو ازبٛاْب ا٫قتصاد١ٜ
يٛسذات تٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشب ٚ.١ٝتٛيٝذ ايطاق ١املتذذدٚ ٠املخططات ٚايشطٚ ّٛقذ اعذ ٖزا ايبشح
ايعاًَني يف ٖزا اجملاٍ ٚمت تكذمي ١بأطًٛب بظٝط يًتُٗٝذ يًكاس ٨املبتذٚ ٨تذسٜب ايفين ٚأػباع احملرتف
ٚأٌَ إٔ ػبذ ف ١ٝيكاس ٨ايعضٜض ايٓفع ايهبر.

طشم تٛيٝذ ايطاق ١املتذذدRENEWABLE ENERGY ٠
 1.1املكذَINTRODUCTION :١
2

ايطاق ٖٞ ١نٌ َا ميذّ بايٓٛس ٜٚعطٓٝا ايذفٜٓٚ ٤كًٓا َٔ َهإ إىل آ ش  ٖٞٚ ،تتٝح يٓا اطتخشاز طعآَا َٔ ا٭سض
ٚذبطرٚ ، ٙنزيو ٖ ٞاييت تطع املا ٤بني أٜذْا ٚتذٜش عذً ١اٯ٫ت اييت ربذَٓا  .فكذ عشف اإلْظإ ايطاق ١نٝف ٜتشهِّ
باملاٚ ٤ايشٜح ٚ ،قذ طا طٛات يف صباٍ تظخر ايطاق ، ١فا رتع اٯي ١ايبخاس٦َٝٗ ١ّٜاً بزيو ٚط٫ ١ًٝطتػ ٍ٬ايطاق ١تشتبّ
عًٗٝا ذبكٝل عذد نبر َٔ املٓذضات يف صباٍ ايصٓاع ١ثِ انتؼف َصادس ٖا َٔ ١ً٥ايٓفط  .سٝح أْٓا ظبذ ايطاق ١يف
أػهاهلا املختًف ١طٛا ً٤أناْت فشُاً أ ٚغاصاً أْ ٚفطاً أ ٚنٗشبا........ ٤اخل .
فأصبح بعذ ريو ايٓفط َٔ املصادس ايشٝ٥ظ ١ٝيًطاق ١يف ٖزا ايٛقت ٚ ،يهٔ ظبذ إٔ َصادس ٖز ٙايطاق ١قابً ١يًٓطٛب عً٢
ايشغِ َٔ ٚدٛد استٝاط ٞنبر ٚ .بايتاي٫ ٞبذ َٔ ايبشح عٔ َصادس دذٜذ ٠يًطاق . ١يزيو قذ بذأ ايعًُا ٤يف ايبشح عٔ
بذا ٌ٥يًٛقٛد ا٭سفٛس ٟمسٝت بايطاق ١املتذذد ٠تتُٝض عٔ ايٛقٛد ا٭سفٛس ٟبأْٗا  ٫تٓطب َكاسَْ ١ع ايٓفط ايزٟ
ٜتٛقع ي٘ إٔ ٜٓطب  ٍ٬ايكشٕ ايكادّ  .نُا إٔ اطتػ ٍ٬ايطاق ١ايٓ ١ٜٚٛيف تٛيٝذ ايهٗشبا ٤ضبفٛف باملخاطش ايب ١ٝ٦ٝإضاف١
إىل إٔ َصادس ايٛٝساْ ّٛٝيف ايعامل ضبذٚدٚ ٠يهٔ تهف ٞملذ ٠ط. ١ًٜٛ
ٚاطتػ ٍ٬ايطاق ١املتذذدَٗٓٚ ٠ا ايطاق ١ايؼُظٚ ١ٝطاق ١ايشٜاح ٚطاق ١ايهتً ١اسبٚ ١ٜٛٝطاق ١املظاقط املاٚ ١ٝ٥ايطاق١
اسبشاسٚ ١ٜطاق ١املذّ ٚازبضس ٚطاق ١اهلٝذسٚدني  .سمبا تف ٞببعض استٝادات ايبؼش َٔ ايطاق ١يفرت ٠ط َٔ ١ًٜٛايضَٔ ،
ٚإٕ ناْت َظاُٖٖ ١ز ٙا٭ْٛاع يف تٛيٝذ ايطاق َٔ ١إمجاي ٞايطاق ١املظتًٗه ١يف ايعامل ٜ ٫ضاٍ ضبذٚداً ٭ٕ ٖز ٙا٭ْٛاع َٔ
ايطاق ١املتذذد ٠ذبتاز إىل َضٜذ َٔ ايتطٛس ايتكين يتشظني ايتهًف ١ا٫قتصادٚ ١ٜبايتايٜ ٞتٛقع إٔ تظاِٖ ايطاق ١املتذذد٠
بصٛس ٠فعّآي ١يف تشػٝذ ايهٗشباٚ ٤نزيو يف ايتٓكٌ ٚ .قذ تطشقٓا يف ٖزا ايبشح عٔ َصادس ايطاقٚ ١أْٛاعٗا ٚنٝف١ٝ
ا٫طتفاد َٔ ٠ايطاق ١املتذذدٚ ٠طشم ايبشح عٔ تًو ايطاق ١ايػر ْاضب. ١

 2.1تعشٜف ايطاق ١املتذذد.٠

تعشٜف ايطاق ١املتذذد ٖٞ ٠ايطاق ١املظتُذ َٔ ٠املٛاسد ايطبٝع ١ٝاييت تتذذد أ ٚاييت  ٫ميهٔ إ تٓفز ايطاق ١املظتذاَ١
َٚصادس ايطاق ١املتذذد ،٠ربتًف دٖٛشٜا عٔ ايٛقٛد ا٭سفٛس َٔ ٟبرتٚ ٍٚفشِ ٚايػاص ايطبٝع ،ٞأ ٚايٛقٛد ايٓ ٟٚٛايزٟ
ٜظتخذّ يف املفاع٬ت ايٓ ٫ٚ ١ٜٚٛتٓؼأ عٔ ايطاق ١املتذذد ٠يف ايعاد ٠طبًفات نجاْ ٞأنظٝذ ايهشب ٕٛأ ٚغاصات ضاس ٠أ ٚتعٌُ
عً ٢صٜاد ٠ا٫عبباغ اسبشاس ٟنُا ؼبذخ عٓذ اسرتام ايٛقٛد ا٭سفٛس ٟأ ٚاملخًفات ايزس ١ٜايطاس ٠ايٓادبَ َٔ ١فاع٬ت
ايك ٟٛايٓ.١ٜٚٛ
 ٚس ٍٛتعشٜف ايطاق ١املتذذد ٠تٓتر ايطاق ١املتذذد َٔ ٠ايشٜاح ٚاملٝاٚ ٙايؼُع ,نُا ميهٔ إْتادٗا َٔ سشن ١ا٭َٛاز ٚاملذ
ٚازبضس أ َٔ ٚطاق ١سشاس ٠أسضٚ ١ٝنزيو َٔ احملاص ٌٝايضساعٚ ١ٝا٭ػذاس املٓتذ ١يًضٜٛت إ ٫إٔ تًو ا٭ ر٠
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هلا طبًفات تعٌُ عً ٢صٜاد ٠ا٫عبباغ اسبشاس ٟسايٝا ًأنجش إْتاز يًطاق ١املتذذدٜ ٠ـُٓتر يف ضبطات ايك ٟٛايهٗشَا١ٝ٥
بٛاطط ١ايظذٚد ايعع ١ُٝأُٜٓا ٚدذت ا٭َانٔ املٓاطب ١يبٓاٗ٥ا عً ٢ا٭ْٗاس َٚظاقط املٝاٚ ،ٙتظتخذّ ايطشم اييت تعتُذ عً٢
ايشٜاح ٚايطاق ١ايؼُظ ١ٝطشم عًْ ٢طام ٚاطع يف ايبًذإ املتكذَٚ ١بعض ايبًذإ ايٓاَ ١ٝ؛ يهٔ ٚطا ٌ٥إْتاز ايهٗشبا٤
باطتخذاّ َصادس ايطاق ١املتذذد ٠أصبح َأيٛفا يف اٯ ١ْٚا٭ رٖٓٚ ،٠اى بًذإ عذٜذٚ ٠ضعت ططا يضٜادْ ٠ظب ١إْتادٗا
يًطاق ١املتذذد ٠حبٝح تػط ٞاستٝاداتٗا َٔ ايطاق ١بٓظب َٔ % 22 ١اطتٗ٬نٗا عاّ ٚ .2222يف َ٪متش نٛٝت ٛبايٝابإ إتفل
َععِ س٩طا ٤ايذ ٍٚعً ٞربفٝض إْتاز ثاْ ٞأنظٝذ ايهشب ٕٛيف ا٭عٛاّ ايكادَٚ ١ريو يتذٓب ايتٗذٜذات ايشٝ٥ظ ١ٝيتػر
املٓاخ بظبب ايتًٛخ ٚاطتٓفاد ايٛقٛد ا٭سفٛس ،ٟباإلضاف ١يًُخاطش ا٫دتُاعٚ ١ٝايظٝاط ١ٝيًٛقٛد ا٭سفٛسٚ ٟايطاق١
ايٓ.١ٜٚٛ
ٚس ٍٛتعشٜف ايطاق ١املتذذد ٠أعًٓت اسبه ١َٛايص ١ٝٓٝإْؼاَ ٤شنض أحباخ يًطاق ١املتذذد ٠يف إطاس دٗٛد ايب٬د يتشكٝل
منَ ٛظتذاّ يجاْ ٞأنرب اقتصاد يف ايعامل ٚقاٍ َظٚ٪ي ٕٛسه ٍ٬ َٕٛٝٛافتتاح املشنض إٕ املشنض ايصٝين ايٛطين يًطاق١
املتذذد ٠طٝذسغ ٚطٝهتب اطرتاتٝذٝات يًتُٓٚ ١ٝطٝذش ٟأحباثا س ٍٛطٝاطات ايطاق ١املتذذد ٠نُا طٝك ّٛبتٓفٝز بشاَر
تعاَ ١ْٝٚع اجملتُع ايذٚي ٞنُا طٝظاعذ املشنض ايظًطات يف ٚضع اسط ١طشٜل تُٓ ١ٜٛيًطاق ١ايهٗشٚضٚ ١ٝ٥ٛطاق ١ايشٜاح
ٚايٛقٛد اسبٚ ٟٛٝغرٖا َٔ َصادس ايطاق ١املتذذدٚ ٠نزيو مجع ٚذبً ٌٝايبٝاْات اييت ٜظتخذَٗا صٓاع ايظٝاط ١يف صباٍ
ايطاقٚ.١ميهٔ تصٓٝف سظب املخطط ايتاي: ٞ

 .1ايطاق ١ايؼُظ.SOLAR ENERGY ١ٝ
.1املكذَ:١
ٜعترب ض ٤ٛايؼُع ٚسشاستٗا َٔ سكا٥ل ايه ٕٛاملظًِ بٗا ٚاييت ٖٚبٗا اهلل شبًف٘ نُٓبع يًطٚ ٤ٛايذف ٚٚ ٤اسذَٔ ٠
َصادس اسبٝآٜ ٠تفع َٓٗا اإلْظإ ٚاسبٛٝإ ٚايٓبات ٖٓٚ .ايو سكٝك ١قذ ته ٕٛاف ١ٝعً ٢نجر َٔ ايٓاغ  ٖٞٚإٔ نٌ
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أْٛاع ايطاق ١عً ٢ا٭سض ٜشدع َصذسٖا يًؼُع  .عً ٢طب ٌٝاملجاٍ طاق ١املٝاٚ ٙايشٜاح تظببٗا ايطاق ١ايؼُظٚ ١ٝنزيو
َٛاد ايٛقٛد اهلاٜذس ٚنشبَ ١ْٝٛجٌ ايفشِ اسبذشٚ ٣ايضٜت ٚايػاص ايطبٝع ٞقذ مت تهٜٗٓٛا بٛاطط٘ تفاعٌ طاق ١ايؼُع
َع املٛاد ايعط. ١ٜٛ
ذبصٌ ا٭سض عًَ ٢ععِ طاقاتٗا َٔ ايؼُع عً ٢ػهٌ إػعاع نٗش َػٓاطٝظٚ ٞايزٜ ٟته%3 َٔ ٕٛ

أػع ١فٛم

ايبٓفظذ %42 ٚ ١ٝأػعَ ١ش %55 ٚ ١ٝ٥أػع ١ذبت اسبُشاٚ ٤ذبتفغ ا٭سض بٛاسذ يف املا ١٥فكط َٔ ٖز ٙا٭ػع . ١متجٌ
ايطاق ١ايؼُظ ١ٝاييت تتظاقط عًَ ٢رت َشبع ٚاسذ فٛم
ايطاق ١سٛايٞ

ايظشب ٚ 1352Wغًَ ٢ظت ٣ٛا٭سض ٜهَ ٕٛتٛطط ٖزٙ

ٚ . 122Wتظا ٟٚايطاق ١ايؼُظ ١ٝاييت تتًكا ٖا ا٭سض طٜٓٛا َٔ مخظ ١إىل عؼش ٠أضعاف طاق ١ايٛقٛد

املخض ١ْٚمبا ق ٞريو ايٛٝساْ. ّٛٝ
ميهٓٓا اطتػ ٍ٬ايطاق ١ايؼُظ ١ٝنُصذس سشاس ٟطٛا ٤نإ يًتظخني ٖٚزا ٜعترب َٔ اقذّ ا٭طايٝب أ ٚيتشًٜٗٛا إىل طاق١
سشنٚ ١ٝريو باطتخذاّ ايتكٓٝات اسبذٜج . ١أَا عٔ أطًٛب اطتػ ٍ٬ايطاق ١ايؼُظ ١ٝنُصذس ض ٞ٥ٛفٝعترب أطًٛب سذٜح
ْظبٝا ٜٚظتخذّ يف ريو اشبٜ٬ا ايفٛيت ايط ) photovoltaic cells ( ١ٝ٥ٛاييت ذب ٍٛض ٤ٛايؼُع َباػش ٠إىل
نٗشبا. ٤

 .2اشبٜ٬ا ايفٛيت ايطphotovoltaic cells ١ٝ٥ٛ
تعترب اشبٜ٬ا ايفٛيت ايط ١ٝ٥ٛا٭طًٛب ايٛسٝذ ٫طتػ ٍ٬ايطاق ١ايؼُظ ١ٝنُصذس ض ٖٞٚ ٞ٥ٛعباس ٠عٔ َٛاد ػب٘
َٛصًَ ١صٓع َٔ ١ايظًٝه . ) silicon ( ٕٛعًُ ١ٝتصٓٝع ػب ١املٛصً ١تتُجٌ يف إعطا ٤ػشٓ ١طايب ١ايظًٝه ٕٛبإضاف١
عٓصش ايفظفٛس (ٜٚ )phosphorusظُ ٢ايظًٝٝه ٕٛايظايب )  ) N-type Siliconأ ٚبإ ضاف ١عٓصش ايبٛسٕٚ
( ٜٚ )Boronظُ ٢ايظًٝٝه ٕٛايٛدب ( . )P- type Silicon
تته ٕٛقاعذ ٠اشبً ١ٝايفًٛت ايط َٔ ١ٝ٥ٛايظًٝه ٕٛاملٛدب ٚتٛضع فٛقٗا طبك ١طبك١
نُا ٜب ٘ٓٝايؼهٌ سقِ  1.1مبا إٔ طبك ١ايظًٝه ٕٛايظايب

فٝف َٔ ١ايظًٝه ٕٛايظايب

فٝف ١دذا فإٕ ض ٤ٛايؼُع املته َٔ ٕٛايفٛتْٛات

(  ) photonsؼبرتقٗا بعُل ستٜ ٢صٌ إىل َٛقع ا٫يتصام َع طبك ١ايظًٝه ٕٛايٛدب فٝذفع اإليهرتْٚات ٚتتهٕٛ
ايجكٛب يف ٖزا ازبضٚ . ٤ته ٕٛايٓتٝذ ١أْ٘ بإَهآْا إٔ ْظتخذّ ٖز ٙاشبً ١ٝنُصذس طاق ١سٝح ٜه ٕٛايظًٝه ٕٛايظايب
ٚايظًٝه ٕٛاملٛدب ايكطبني ايظايب ٚاملٛدب بايتٛاي . ٞايؼهٌ سقِ ٜٛ 2.3ضح نٝف ١ٝاطتخذاّ اشبً ١ٝايفٛيت ايط١ٝ٥ٛ
(ايًٛس ١ايؼُظ )) ١ٝنُصذس يًطاقَٛ ١صٌ إىل محٌ نٗشبا ٖٞٚ ٞ٥عباس ٠عٔ دا٥ش ٠نٗشبا ١ٝ٥متجٌ َصذسا يًتٝاس
املظتُش ٜػزَ ٟكاَ ١َٚادَ ١ٜع بطاسٜات يتخض ٜٔايطاق. ١
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ػهٌ 1.1
َهْٛات اشبً ١ٝايفٛيت ايط١ٝ٥ٛ
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ػهٌ ٜٛ 2.1ضح َشاسٌ ٚص ٍٛايطاق ١ايهٗشبا َٔ ١ٝ٥ايؼُع.

.3نفا ٠٤ذب ٌٜٛايطاق ١عٓذ اشبٜ٬ا ايؼُظ١ٝ
ميهٓٓا تعشف نفا ٠٤اشبً ١ٝايؼُظ ١ٝبٓظب ١ايكذس ٠املظتخشد َٔ ١اشبً ١ٝإىل ايكذس ٠اييت تظتكبًٗا اشبً َٔ ١ٝض٤ٛ
ايؼُع ٖٚ .ز ٙايهفا ٠٤ذبذ دٖا ايك ١ُٝايٓعش ١ٜ٭قص ٢طاق ١ميهٔ إٔ ذب ٍٛيكذس ٠نٗشباٖ . ١ٝ٥ز ٙايهفا ٠٤ايكصٖٞ ٣ٛ
سٛاي 25 ٞباملا ١٥إٔ ٖز ٙايهفاَ ٠٤تذْ ١ٝإ ٫أْٓا عٓذَا ْكاسْٗا بهفا٤ات ذب ٌٜٛطاق ١أ ش ٣ظبذٖا اعتٝاد ، ١ٜفُج٬
ضبشنات ايظٝاسات ا٫عتٝاد ٫ ١ٜتضٜذ نفا ٠٤ذب ٌٜٛايطاق ١فٗٝا َٔ سشاس ١ٜإىل َٝهاْٝه%25 ١ٝ

نــفــا ٠٤اشبً= ١ٝ

ايكذس ٠اشباسد١
ايكذس ٠ايذا ً١

.4تٛصٌ اشبٜ٬ا عً ٢ايتٛايٚ ٞايتٛاصٟ
حبهِ إٔ دٗذ ٚتٝاس اشبً ١ٝضعٝف دذا فت ِٝتٛص ٌٝعذد نبر َٔ اشبٜ٬ا عً ٢ايتٛايٚ ٞعً ٢ايتٛاص ٟيًشص ٍٛعً٢
ازبٗذ ٚايتٝاس اي٬صَني  .عٓذَا تٛصٌ اشبٜ٬ا عً ٢ايتٛاي ٞنُا َٖٛ ٛضح يف ايؼهٌ سقِ  3. 1ا ٜ ،ه ٕٛازبٗذ اسبصاٍ ٖٛ
صبُٛع يف ايؼهٌ سقِ  3. 1ب ٜه ٕٛازبٗذ َظاٜٚا زبٗذ اشبً ١ٝايٛاسذٚ ٠ايتٝاس صبُٛع تٝاسات اشبٜ٬ا املٛصً ١بايتٛاص. ٟ
تؼهٌ اشبٜ٬ا املٛصً ١عً ٢ايتٛايٚ ٞايتٛاصَ ٟا ٜعشف بايًٛس ١ايؼُظ ١ٝنُا ٜبٗٓٝا ايؼهٌ سقِ  3. 1ز .تظٛم اشبٜ٬ا عً٢
ػهٌ يٛسات مشظٚ ١ٝتعشف نٌ يٛس ١مبٛاصفاتٗا َٔ قذسٚ ٠دٗذ ٚريو عٓذ اطتكباٍ أعً ٢نُ َٔ ١ٝا٭ػع ١ايؼُظ. ١ٝ
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ايؼهٌ سقِ . 3 . 1ا سبط عً ٢ايتٛايٞ

ايؼهٌ سقِ  3. 1ب سبط عً ٢ايتٛاصٟ

ايؼهٌ سقِ  3. 1ز ٜٛضح سبط بهٌ اْٛاعٗا.
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.5نٝف ١ٝاطتخذاّ ايطاق ١ايؼُظ١ٝ
يتصُْ ِٝعاّ ايطاق ١ايؼُظ ١ٝاي٬صّ ملؼشٚع َعني  ٫بذ يٓا َٔ تٛفر ٚدساط ١املعًَٛات ايتاي: ١ٝ
ا  .ايتعشف عً ٢نُ ١ٝض ٤ٛايؼُع املتاح يف َٛقع املؼشٚع َٚذ ٣تػر ٖز ٙايهُ ٍ٬ ١ٝفص ٍٛايظٖٓٚ . ١زا بايطبع
ٜظاعذْا عً ٢سظاب عذد ايًٛسات املطًٛب اطخذاَٗا يتٛفر ايطاق ١اي٬صَ ١يًُؼشٚع.
ب .ايتعشف عً ٢صا٥ص ا٭محاٍ املظتخذَ ١مبا يف َتٛطط ايتٝاس ٚدٚس ٠ا٫طتخذاّ ٖٚ .زا ميهٓٓا َٔ َعشف ١طع١
ايبطاسٜات املطًٛب ١يتخضس ٜٔايطاقٚ ١اطتعُاهلا يف أٚقات اْعذاّ ض ٤ٛايؼُع .

َ.6ضاٜا اطتخذاّ ايطاق ١ايؼُظ:١ٝ
.1ايطاق ١ايؼُظ ١ٝطاقْ ١عٝف : ١سٝح إ مجٝع عًُٝات ايتش ٌٜٛاي٬صَ ١ي٬طتفاد َٔ ٠ايطاق ١ايؼُظ٫ ١ٝتعطْٛ ٞاتر

ثاْ ١ٜٛتًٛخ ايب.١٦ٝ

 .2املكذاساهلا َٔ ٌ٥ايطاق ١ايز ٟذبًُ٘ ا٫ػعاعات ايؼُظ : ١ٝسٝح إ َا تتًكا ٙا٫سض طٜٓٛاً َٔ ايطاق ١ايؼُظٜ ١ٝبًؼ
( )1215 *752نٚ ًٛٝاط يف ايظاع.١
.3اَهاْ ١ٝاطتخذاّ ٖزا املصذس بظٗٛيٚ ١يف َشافل سٝاتَ ١ٝتعذد : ٠إ ٫إ انجش ا٫طتخذاَات اسباي ١ٝيًطاق ١ايؼُظٖٛ ١ٝ
يف صباٍ ايظهٔ ٚايضساع ٚ ١تكطر املٝا.ٙ
اَهاْ ١ٝتٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥بٛطاط ١ايطاق ١ايؼُظ : ١ٝفايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥نُا َٖ ٛعشٚف ٖ ٞايطاق ١ايٛسٝذ ٠اييت
تتُٝض بظٗٛي ١ايتٛيٝذ ٚايٓكٌ ٚا٫طتخذاّ ٚ,طتبك ٢ايطاق ١ايشٝ٥ظ ١ٝاييت طٓشتاز ايٗٝا يف املظتكبٌ ٚميهٔ يًطاق ١ايؼُظ١ٝ
إ تصبح يف املظتكبٌ اسذ املصادس ايشٝ٥ظ ١ٝيتٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشبا.١ٝ٥

.. 7بعض َؼانٌ اطتخذاّ ايطاق ١ايؼُظ.١ٝ
إٕ أِٖ َؼهً ١تٛاد٘ ايباسجني يف صبا٫ت اطتخذاّ ايطاق ١ايؼُظٚ ٖٞ ١ٝدٛد ايػباس ٚضباٚي ١تٓعٝف أدٗض ٠ايطاق١
ايؼُظٚ َ٘ٓ ١ٝقذ بشٖٓت ايبشٛخ ازباس ١ٜسٖ ٍٛزا املٛضٛع إٔ أنجش َٔ  َٔ % 52فعاي ١ٝايطاق ١ايؼُظ ١ٝتفكذ يف
ساي ١عذّ تٓعٝف ازبٗاص املظتكبٌ ٭ػع ١ايؼُع ملذ ٠ػٗش .إٕ أفطٌ طشٜك ١يًتخًص َٔ ايػباس ٖ ٞاطتخذاّ طشم
ايتٓعٝف املظتُش أ ٟعً ٢فرتات  ٫تتذاٚص ث٬ث ١أٜاّ يهٌ فرتٚ ٠ربتًف ٖز ٙايطشم َٔ بًذ إي ٞآ ش َعتُذ ٠عً ٢طبٝع١
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ايػباس ٚطبٝع ١ايطكع يف ريو ايبًذ  .أَا املؼهً ١ايجاْ ١ٝفٗ ٞضٕ ايطاق ١ايؼُظٚ ١ٝا٫طتفادَٗٓ ٠ا أثٓا ٤ايً ٌٝأ ٚا٭ٜاّ
ايػا ١ُ٥أ ٚا٭ٜاّ املػربٜٚ ٠عتُذ ضٕ ايطاق ١ايؼُظ ١ٝعً ٢طبٝعٚ ١نُ ١ٝايطاق ١ايؼُظْٛ ٚ ، ١ٝع ا٫طتخذاّ ٚفرت٠
ا٫طتخذاّ باإلضاف ١إي ٞايتهًف ١اإلمجاي ١ٝيطشٜك ١ايتخضٜٚ ٜٔفطٌ عذّ اطتعُاٍ أدٗض ٠يًخضٕ يتكً ٌٝايتهًفٚ ١ا٫طتفاد٠
بذ َٔ ً٫ريو َٔ ايطاق ١ايؼُظَ ١ٝباػش ٠سني ٚدٛدٖا فكط ٜٚعترب َٛضٛع ربض ٜٔايطاق ١ايؼُظ َٔ ١ٝاملٛاضٝع اييت
ذبتاز إي ٞحبح عًُ ٞأنجش ٚانتؼافات دذٜذٜٚ . ٠عترب ربض ٜٔاسبشاس ٠بٛاطط ١املاٚ ٤ايصخٛس أفطٌ ايطشم املٛدٛد ٠يف
ايٛقت اسباضش .أَا بايٓظب ١يتخض ٜٔايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥فُا صايت ايطشٜك ١ايؼا٥ع ٖٞ ١اطتخذاّ ايبطاسٜات ايظا ١ً٥بطاسٜات
اسباَض ٚايشصاص ٚتٛدذ سايٝاً أنجش َٔ عؼش طشم يتخض ٜٔايطاق ١ايؼُظ ١ٝنصٗش املعادٕ ٚايتش ٌٜٛايطٛس ٟيًُاد٠
ٚطشم املضز ايجٓا ٚ ٞ٥غرٖا ٚاملؼهـً ١ايجـايج ١يف اطتخذاَات ايطاق ١ايؼُظ ٖٞ ١ٝسذٚخ ايتـآنٌ يف اجملُعـات ايؼُظٝــ١
بظبب ا٭َـ٬ح املٛدٛد ٠يف املٝــا ٙاملظتخذَــ ١يف دٚسات ايتظخــني ٚتعترب ايــذٚسات املػًكـٚ ١اطتخـــذاّ َــا ٤ـاٍ َٔ
ا٭َ٬ح فٗٝا أسظٔ اسبً ٍٛيًشذ َٔ َؼهً ١ايتانٌ ٚايصذا يف اجملتُعات ايؼُظ.١ٝ

 . 2طاق ١ايشٜاح WIND ENERGY
.1املكذَ:١
تٓتر ايشٜاح عٔ ا ت٬ف دسد٘ اسبشاس ٠عً ٢ططح ا٭سض ايز ٟتظبب٘ أػع ١ايؼُع ٚ ،يزا ميهٓٓا اعتباسٖا ػهٌ َٔ
أػهٌ ايطاق ١ايؼُظ ١ٝغر املباػشٚ ٠طاقَ ١تذذد . ٠ربتًف نُٝات َٚتٛطط طشع ١ايشٜاح َٔ َٓطك ١٭ شَٓ َٔ ٣ا
طل ايهش ٠ا٭سض ١ٝبذسدات َتفاٚتٚ ، ١يتشذٜذ ٖز ٙاملظتٜٛات طٛست شا٥ط ملعشٚفَ ١تٛطط طشع ١ايشٜاح  .تظاِٖ ٖزٙ
اشبشا٥ط يف ا تٝاس املهإ املٓاطب  ٫طتػٖ ٍ٬ز ٙايطاقٚ ١ذبذٜذ تهًف ١ايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥املٛيذ َٔ ٠طٛاسني اهلٛا. ٤
ريو ٭ٕ نُ ١ٝايطاق ١احملصً َٔ ١طاس ١ْٛاهلٛا ٤تضٜذ بضٜاد ٠طشع ١ايشٜاح تهعٝب  .عً ٢طب ٌٝاملجاٍ فإٕ ايطاق ١احملصً١
َٔ طاس ١ْٛاهلٛا ٤عٓذَا ته ٕٛطشع ١ايشٜاح  22Kmيف ايظاع ١تضٜذ بٓظب ١ضعفني ْٚصف عٔ طاق ١احملصً ١عٓذَا
ته ٕٛطشع ١ايطاس 15Km ١ْٛيف ايظاع. ١

 .2طٛاسني ايشٜاح ( تٛسبٓٝات اهلٛا) ٤
ميهٓٓا تصٓٝف طٛاسني ايشٜاح بصف ١عاَ ١إىل ايطٛاسني رات احملٛس ايشأطٚ ٢ٝايطاٚاسني رات احملٛس ا٭فكَ ، ٞع إٔ
َععِ طٛاسني اهلٛا ٤اسبذٜج ٖٞ ١رات ضبٛس أفكٚ ، ٞريو يضٜاد ٠قذس ٠املطات ٚتطٛس تكٓٝاتٗا .سغِ ا ٫ت٬ف ايعاٖشيف
ػهٌ ٖز ٙايطٛاسني فٗ ٞتظتخذّ ْفع ايٓعاّ املٝهاْٝه ٞيتٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشبا . ١ٝ٥متش ايشٜاح عرب سٜؽ ايطاس١ْٛ
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فتش ٍٛإىل طاقَٝ ١هاْٝهٚ ١ٝاييت تٓكٌ بذٚسٖا إىل املٛيذ ايهٗشبا ٞ٥عرب ْعاّ ْكٌ اسبشنٜ .١أَٔ ْعاّ ْكٌ اسبشن١
ايكذس ٠اي٬صَ ١يتؼػ ٌٝاملٛيذ سغِ ايتػرات اييت ذبذخ يظشع ١ايشٜاح ٚريو يف سذٚد صباٍ َعني أَا عٔ ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥
املٛيذ ٠فُٝهٔ اطتخذاَٗا َباػش ٠أ ٚسبطٗا بؼبه ١نٗشبا ١ٝ٥أ ٚربضٜٗٓا  ٫طتخذاَات ٫سك. ١

ػهٌ  4.1طٛاسني ايشٜاح اسبذٜج١
ربتًف أسذاّ طٛاسني ايشٜاح اسبذٜجٚ َٔ ١سذات صػر٫ ٠تضٜذ قذستٗا عٔ ٚ 122ات  ،صُُت يتٛفر اسبادات املٓضي١ٝ
ايصػر ٠يًطاق ، ١إىل طٛاسني عُ٬قٜ ١ضٜذ قطشٖا عٔ َ 52رت ٚتٛيذ أنجش َٔ ًَٚ ٕٛٝات ( َٔ ) 1MWايهٗشبا. ٤
أغًب ايطٛاسني املظتعًُ ١اٯٕ ٖ ٞرات ضبٛس أفكٚ ٞتته َٔ ٕٛث٬ث ١سٜؽ ٜرتاٚح قطشٖا بني َ 52 ٚ 22رت ٚتٛيذ َٔ
 122إىل  1222نٚ ًٛٝات َٔ ايهٗشبا . ٤تؼهٌ صبُٛع ١ايطٛاسني ٚريو يتذٓب سذٚخ صٚبعٖٛ ١ا ١ٝ٥دا ٌ اسبكٌ
ٚايتأثر عً ٢تذفل اهلٛاٜ . ٤تِ سبط ٖز ٙاسبك ٍٛبايؼبه ١ايهٗشبا ١ٝ٥نبك ١ٝاحملطات ايهٗشبا ١ٝ٥يتٛفر ْظب ١نبرَٔ ٠
استٝادات ايطاق ١ترتاٚح َابني  22إىل  %42يف بعض ايبًذإ نايٜ٫ٛات املتشذٚ ٠املًه ١املتشذٚ ٠ايذمناسى .
ٖٓاى َذٕ صػر ٠يف ايٜ٫ٛات املتشذٚ ٠أٚسٚبا تظتُذ ايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥اي٬صَ ١ي٬طتٗ٬ى اي َٔ َٞٛٝضبط ١تٛيٝذ نٗشبا٤
تعٌُ بايشٜاح ٜبًؼ ط ٍٛػفشَ ٠شٚستٗا َ 25رتا  .ناْت طٛاسني اهلٛا ٤املعشٚف ١قذميا يف أٚسٚبا ْٛعا َٔ اطتػ ٍ٬قذس٠
ايشٜاح يف تذٜٚش سذش ايشس ٢عً ٢ايظاسٌ ايؼشق٫ ٞطهتًٓذا ٜش ٣ايعذٜذ َٔ ٖز ٙاملشاٚح اييت تٓتر ايطاق ١ايهٗشبا ١ٝ٥يف
يبٓإ ٖز ٙاملشاٚح تشفع املٝا ٙعً ٢ايؼاط ٧ايؼُاي َٔ ٞايبشش اىل امل٬سات ْ٫تاز املًح .
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َٔ أِٖ َٝضات طاق ١ايشٜاح ْٖ ٞكاٚتٗا ٚعذّ تظببٗا ف ٢ايتٛيٛخ َكاسَْ ١ع َا ذبذث٘ ْعراتٗا َٔ غاصات تظبب
ا٫عبباغ اسبشاس ٟأَٛ ٚاد َؼعٜ ١صعب ايتخًص َٓٗا  .أَا عٔ ايعٛٝب فٗ ٞضبذٚد دذا ٚأُٖٗا ا٭صٛات ايٓادب ١عٔ
ايطٛاسني أ ٚايتؼٜٛؽ عً ٢ا٫تصا٫ت اي٬طًهٚ . ١ٝريو عٓذ تٛادذٖا قشب املٓا طل املأٖٛي.١

 . 3ايطاق ١ايهآَ ١يف باطٔ ا٭سض (ايطاق ١ازبٛفGEOTHERMAL ENERGY ) ١ٝ
ايطاق ١ايهآَ ١يف باطٔ ا٭سض ٖ ٞعباس ٠عٔ ايطاق ١ايٓادب ١عٔ سشاس ٠دٛف ا٭سض  .تعٗش َصادس ٖز ٙايطاق١
ف ٢املٓاطل ايربناْ ٚ ١ٝاص ١ايٓؼط ١دٛٝيٛدٝا عً ٢أسبع ١أػهاٍ طبتًف ١تؼٌُ املٝا ٙاسباس ٠أٚذبت ايطػط ايعًٞ
ٚايصخٛس ازباف ١ايؼذٜذ ٠اسبشاسٚ ٠اسبُِ ايربناْ ١ٝنُا ٜبٗٓٝا ايؼهٌ سقِ  5.3نٌ ٖز ٙاملصادس ٖ ٞعباس ٠عٔ ضإ
يًششاس ٠ميهٔ اطتػ٬هلا ٚذبًٜٗٛا إىل طاق ١نٗشباٚ ١ٝ٥ريو بتكٓٝات ٚأطايٝب طبتاف. ١
ٜعترب ضإ املٝا ٙاسباس َٔ ٠أطٌٗ املٛاسد ذب ٬ٜٛاىل طاق ١نٗشباٚ ١ٝ٥ريو ملا ؼبت َٔ ١ٜٛخباس ٜظٌٗ ذب ١ًٜٛإىل قذس٠
َٝهاْٝه ١ٝعربتٛسبٓٝات ايبخاس َٗٓٚا اىل قذس ٠نٗشبا ١ٝ٥عرب املٛيذ ٜ .تِ تهجٝف ايبخاس يٝصبح َا ٤ثِ ٜطخ َٔ
دذٜذ دا ٌ ايصخٛس اسباس ٠نُا ٜبني ايؼهٌ سقِ .6.1

ايؼهٌ سقِ  .5.1اسبشاسٚ ٠اسبُِ ايربناْ.١ٝ
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ايؼهٌ سقِ َ.6.1شاسٌ تٛيٝذ بٛاطط ١ايطاق ١ازبٛف.١ٝ

4

 .طاق ١املذ ٚازبضس TIDAL ENERGY

متجٌ احملٝطات أنجش َٔ َ َٔ %71ظاس ١ا٭سض  ٢ٖٚتتعشض إىل ق ٠ٛداربٖ ١ٝا َٔ ١ً٥ايكُش حبهِ قشب٘ َٔ
ا٭سض َكاسْ ١بايهٛانب ا٭ ش . ٣تتظبب ٖز ٙايك ٠ٛازبارب ١ٝيف طشب َٝا ٙاحملٝطات يف ادبا ٙايكُش ٚ ،حبهِ دٚسإ
ا٭سض سْ ٍٛفظٗا ذبذخ تػرات يف استفاع َٝا ٙاحملٝطات بصفٚ ١َٜٝٛ ١دٚسَ ٖٛٚ ١ٜا ٜعشف باملذ ٚازبضس
(ايؼهٌ  ) 7.1يتش ٌٜٛطاق ١املذ ٚازبضس إىل طاق ١نٗشباٜ ١ٝ٥تِ اطتخذاّ ْفع ايٓعاّ املظتخذّ يف احملطات ايهٗشٚ
َا ١ٝ٥ايتكًٝذ ٜ . ١ٜتِ إْؼا ٤طذ عرب ًٝر ضٝل أَ ٚصب ْٗش ٚتٛضع ايتٛسبٓٝات املا ١ٝ٥دا ً٘ سٝح ؼبشنٗا تذفل
املا ٤يف ا٫دباٖني سظب املذ أ ٚازبضس  .ثِ تكٖ ّٛز ٙايتٛسبٓٝات بتششٜو املٛيذات ايهٗشبا ١ٝ٥ايت ٢ذب ٌٜٛبذٚسٖا
ايطاق ١املٝهاْٝه١ٝاىل نٗشبا ,١ٝ٥ؼبذخ استفاع ٚاغبفاض َظت ٣ٛاملاَ ٤شتني يف ايٚ ّٛٝميجٌ  12طاع ١تتخًًٗا فرت٠
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طاعات  ٫ميهٔ إٔ ْعتُذ فٗٝا عً ٢املذ ٚازبضس يتٛيٝذ ايطاق . ١يتؼػ ٌٝاحملط ١يف ٖز ٙايفرت ٠ايًذ ٤ٛشبضإ َشتفل
ٜطخ ف ٘ٝاملا ٍ٬ ٤ايفرت ٠ا٭ٚىل.
تعترب ٖز ٙايطاق ١املتذذد ٠غر ًَٛثْ ١ظبٝا فٗ٫ ٢تٓتر غاصات َٛ ٫ٚاد طاَ ١ممهٔ إٔ تظاِٖ يف تًٛخ ايطبٝع١
ٚيهٔ هلا تأثر طًيب عً ٢ايتٛاصٕ ايب ٞ٦ٝيف احملٝطات ٚ٭ْٗاس .

ػهٌ  7.1تاثر ظاٖش ٠ايؼُع ٚايكُش عً ٢املذ ٚازبزس.
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اشبامتٚ ١ايتٛصCONCLUSION & RECOMMENDATION ١ٝ
أَٛ ٜٔقع نٛسدطتإ َٔ ٖزا ايُٓ ٛاملتظاسع يًطاق ١يف ايعامل؟
َا ٖ ٞايظبٌ أ ٚايطشم ،يًبذ ٤يف اطتعُاٍ ايطاق ١املتذذّد ٠يف نٛسدطتإ  ٚايعشام؟
ٌٖ ٖٓاى ا تصاص يف ايطاقات املتذذّد ٠يف نًٝات اهلٓذط ١يف ازباَعا ت نٛسدطتإ ؟
عً ٢صعٝذ نٛسدطتإ  ،فإْٓا َا صيٓا بعٝذ ٜٔعٔ ٖزا اإلطتجُاس ايعامل ٞازبذٜذ يف سكٌ ايطاق ١املتذذّد ،٠باطتجٓا ٤بعض
املبادسات اشباصٚ ،١يهٔ اسباد ١إىل ٖزا اإلطتجُاس تربص بك ٫ٚ ،٠ٛطُٝا إىل طذّ ايعذض يف إْتاز ايهٗشبا ،٤ايز ٟتشاٚح ْظبت٘
بني َٝ 5522 - 4222ػاٚاتٚ .ازبذٜش بايزنش ٖٓا إٔ ايبٝإ ايٛصاس ٟسبه ١َٛا٫قًٚ َٔ ِٝصاس ٠ايهٗشبا ، ٤قذ أت ٢عً ٢رنش
أُٖ ١ٝإٖ ٤٬ٜزا ايكطاع اسب ٟٛٝاإلٖتُاّ اي٬صّٚ ،ايعٌُ عً ٢اإلطتجُاس يف صباٍ ايطاق ١املتذذّد،٠
ٚيًٛقٛف عًٚ ٢اقع ٖز ٙايطاقَٚ ١ذ ٣قذس ٠نشدطتإ عً ٢اإلطتفادَٗٓ ٠اٚ ،سذِ اطتعُاهلا يف ايعامل عَُٛاً َٓٚطك١
ايؼشم ا٭ٚطط صٛصاً. ،
إٕ أْٛاع ايطاق ١املتذذّد ٠اييت ٜعٌُ عً ٢تطٜٛشٖا ٚاإلطتفادَٗٓ ٠ا ٖ :ٞايطاق ١اهلٛاٚ ١ٝ٥ايطاق ١ايؼُظٚ ١ٝايطاق ١املا١ٝ٥
ٚطاق١ايهتً١اسب.١ٜٛٝ
 ٫بذّ يًٛص ٍٛبك ٠ٛإىل عامل ايطاق ١املتذذّد ٠يف نٛسدطتإ ،عٔ طشٜل دعِ املؼاسٜع ٚا٭حباخ ايعًُ ١ٝيف ٖزا اجملاٍ،
ٚيف ٖزا اجملاٍٜ ،عٗش َذ ٣تأ ش نٛسدطتإ  ،عٔ ايهجر َٔ املٛاضٝع اهلاَٚ ،١يف َكذَّتٗا َٛضٛع َصادس ايطاقٚ ١ايب١٦ٝ
ٚايتًّٛخ ٚاإلستباغ اسبشاسٚ ،ٟاملخاطش ايٓادب ١عٔ اْبعاخ ايػاصاتَٚ ،ا طٝرتتّب عٔ ريو َٔ َتػّٝشات نجر ٚ ٠طر ٠عً٢
ايبؼشٚ ١ٜإرا نإ ايعامل ايصٓاع ٞطٝشا ٍٚطشٜعاً َٛادٖٗ ١ز ٙايهٛاسخ ،يًٛص ٍٛاىل ْظب ١اإلْبعاثات املكشّس ٠حبً ٍٛايعاّ
 ، 2222فٌٗ طتتُهّٔ ايذ ٍٚرات اإلقتصادٜات ايطعٝفٚ ١ايتكًٝذ ،١ٜاييت تعاْْ ٞظب تًّٛخ عاي ١ٝيف َٓا ٗا ازبٖ ٟٛزا ٖٛ
ايتشذّ ٟايزٜٓ ٟبػ ٞيًذ ٍٚايٓاَ َٔٚ ،١ٝبٗٓٝا نٛسدطتإ ،إٔ تٓتبّ٘ ي٘ ٚإٔ تشصذ ي٘ املخصّصات املاي ١ٝاملٓاطبٚ ،١إٔ تكذّّ
ملٛاطٓٗٝا ايتٛع ١ٝاملظتُش ٠شبطٛس ٠ايتًّٛخٚ ،تشػٝذ اطتخذاّ ٚطا ٌ٥ايطاق ١املًّٛث ،١اييت تتظبب بضٜاد ٠ثاْٞ

أٚنظٝذايهشب.ٕٛ
ٜٛ ٫دذ ا تصاص ضبذّد ٚدقٝل يف صباٍ ايطاقات املتذذّدٚ ،٠امنا ْظع ٢يف ايهً ١ٝاىل تٛد ٘ٝايط٬ب عبٖ ٛزا ا ٫تصاص
عرب َؼاسٜع ايتخشّزٚ ،إىل اطتشذاخ َٛاد َتعًّك ١بٗزا ايكطاعٖٓ .اى سايٝاً يف نً ١ٝاهلٓذط ١داَع ١ص٬ح ايذ( ٜٔقظِ
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ايهٗشبا )٤دسغ عٔ ايطاقات املتذذّدٚ ،٠ريو بايتعاَ ٕٚع ا تصاصٝني ٚغبتِ حبجٓا بايتأنٝذ أْ٘ «بات َٔ ايطشٚسٚ ٟاملًحّ،
ايبشح يف نٛسدطتإ عٔ سً ٍٛملؼهً ١ايهٗشبا ،٤يٓ َٔ٪يٮدٝاٍ ايكادَ ١سٝا ٠سغٝذٚ ٠اطتُشاس ١ٜباإلْتاز ٚبهًف ١أقٌٚ .إرا
ناْت ا٫قً ِٝعادض ٠عٔ اإلطتجُاس يف صباٍ ايطاق ١املتذذّدْ ،٠عشاً اىل نًفتٗا ايباٖع ،١فُٝهٓٗا اإلطتفاد َٔ ٠دباسب بعض
ايذ ٍٚا٭ٚسٚب ١ٝنأملاْٝا ٚإطباْٝا ٚفشْظا َ ٪شاً ،حبٝح ٜظُح ايكاْ ٕٛيهٌ ٚسذ ٠طهٓ ١ٝبإْتاز ايطاق ١املتذذّد َٔٚ ،٠ثِ
تؼرت ٟاسبهٖ ١َٛز ٙايطاق ١املٓتذ ١بأطعاس تؼذٝع .١ٝنُا ميهٔ يًذٚي ١اإلطتجُاس باإلقتصاد ا٭ طش ،ايز ٟباطتطاعت٘
إْكار اإلقتصاد َٔ ايشنٛد  َٔٚفكذإ ايٛظا٥ف  َٔٚتفاقِ ايفكش َٔٚ ،تٛفر فشص يًُٓ ٛاإلقتصاد ٟاملظتذاّ.
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املصادس
ت

اطِ امل٪يف

اطِ ايهتاب

1

ٚسٝذ َصطف ٢امحذ

تٛيٝذ ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥

2

ايً ٞا .ازباسد

ْعش ١ٜاْ٫عُ ١ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥

3

ٚسٝذ َصطف ٢امحذ

َصادس ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥

4

ضبُٛد طش ٟط٘

غ.ز يف قطاٜا ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥

5

اْ٫رتْٝت

َٛاقع َتعذد عٔ ايطاق ١ايهٗشبا١ٝ٥
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فٗشطت
سقِ ايصفش١

املفشدات

1

املكذَ١

2

طشم تٛيٝذ ايطاقَ ١تذذد٠

2

املكذَ١

2

تعشٜف ايطاق ١املتذذد٠

4

ايطاق ١ايؼُظ١ٝ

9

طاق ١ايشٜاح

11

ايطاق ١ايهآَ ١يف باطٔ ا٭سض (ايطاق ١ازبٛف) ١ٝ
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طاق ١املذ ٚازبضس
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املصادس
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فٗشطت
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