
 دفتساو ،ةديدج ةقاط وحن كتعانص لامعأ هجو
 كتايلمع فادهأ ققحو سمشلا ءوض ةوق نم
.ةفلكتلا ثيح نم ةيلاعفو ةءافك لكب ةيليغشتلا

ادئار نك
ً

 يف 
ةقاطلا لاجم
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ةيسمشلا ةقاطلا عم ريفوتلا

كارتنام لبق نم ةتبثملا ،ةيئيبلا دئاوفلا

ةيسمشلا ةقاطلا لولح تانوكم

ةقاطلل يئيبلا ماظنلا يف ةيسمشلا ةقاطلا جمد

 ةيسمشلا ةقاطلل كلولح ديدحت

ةيسمشلا ةقاطلا لولح ذيفنت

ةيسمشلا ةقاطلل هجوتلا بابسأ

ةيسمشلا ةقاطلا يف كيرشك كارتنام

ةيسمشلا ةقاطلا حاجن حرش :ةلاح ةسارد

انعم لصاوت



ةيسمشلا ةقاطلا عم يدعاصتلا ريفوتلا

 ةقاطلا ردصم نم الدب ةيسمشلا ةقاطلل كمادختسا داز املك
 كارتنام لمعت .كدئاوف تداز ،ةكبشلا ىلع مئاقلا وأ يديلقتلا
 ةيسمشلا ةقاطلل لح ميمصتل ةبولطملا كتحاسمو كتينازيمب
.كلامعأ ةيمنت ىلع دعاسيو كب ةصاخلا ةقاطلا تاجايتحا يبلي

 ىلإ ةيسمشلا ةقاطلا ةفاضإ يدؤت

 ىلإ كب ةصاخلا ةقاطلا رداصم جيزم

 طاو وليك لكل ةقاطلا ةفلكت ليلقت

 كالهتسا ليلقت لالخ نم ،ةعاسلاب

.ةكبشلاو تادلوملل دوقولا

 ىلإ ةيسمشلا ةقاطلا ةفاضإ يدؤت

 ىلإ كب ةصاخلا ةقاطلا رداصم جيزم

 طاو وليك لكل ةقاطلا ةفلكت ليلقت

 كالهتسا ليلقت لالخ نم ،ةعاسلاب

.ةكبشلاو تادلوملل دوقولا

لقأ ةقاط ةفلكت

 ةطبترملا ةنايصلا نم ليلقلا عم

 ،ةيسمشلا ةقاطلا تابيكرتب

lعأ ةيمنت ىلع زيكرتلا كنكmكل 

.ةيحبر nكأ لكشب

حبرلا ةدايز

 ايتاذ عفدت ةيسمشلا ةقاطلا لولح

 فقوتي اذهو ،تاونس 4-3 نوضغ يف

.تيبثتلا لبق ةقاطلا ةفلكت ىلع

رmثتسالل ةدوعلا

/$ 0.21
ةعاسلاب طاووليك

/$ 0.182
ةعاسلاب طاووليك

%20

/$ 0.154
ةعاسلاب طاووليك

%40

/$ 0.126
ةعاسلاب طاووليك

%60

/$ 0.098
ةعاسلاب طاووليك

%80

/$ 0.070
ةعاسلاب طاووليك

%100

 بسح يه ةراتخملا تانايبلا .طقف ةيحيضوتو ةيروصت ضارغأل يه ماقرألا عيمجةيسمشلا ةقاطلادلوملاةكبشلا
 بسح فلتختسو ايقيرفإ يف ءالمعلا لدعم طسوتم نم اهعمج متي يتلا تامولعملا
.ةيسمشلا ةقاطلاب ديوزتلا ةجردو ةيلاحلا دوقولا ةفلكت

 طاو وليك لكل رالودلاب ماقرألا عيمج
ةعاسلاب

%0
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 يف ةيسمشلا ةقاطلا حاجن حرش
كارتنام ةدعاق
 ،يداروكات يف تانوكملا ءانب ةداعإ زكرم يف ةيسمشلا ةقاطلا لولح ثدحأ قيبطتب انمق ،2019 ماع يف
 تاكبشلا يف يسيئرلا مكحتملا عم ةدوجوملا تادلوملاو ةكبشلا ةقاط رداصم جمدب ماظنلا ماق .اناغ
 يف انحجن دقل .CAT نم ةرولبلا ةيداحأ PV ةيئوضورهك تادحو مادختساب  )CAT® MMC( رغصلا ةيهانتملا
 3.5 نم لقأ يف رامثتسالا دئاع لداعي ام يأ ،٪73 تغلب ةلهذم ةبسنب ةيونسلا ةيليغشتلا فيلاكتلا ضفخ
 نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا نم يرتم نط 250 يلاوح نم صلختلاب انمق ،هسفن تقولا يف .تاونس
.ايونس

 ةيسمشلا ةقاطلا لح هثدحأ يذلا يباجيإلا يئيبلا ريثأتلاو ريبكلا ريفوتلا ىرتس ،تانايبلا هذه لالخ نم
 ،انئالمع عيمجل ةئيبلل قيدصلا لحلا اذهب ةيصوتلا ىلإ حاجنلا اذه انعفد .ةيليغشتلا انتايلمع يف انب صاخلا
.مادتسم ومنو ةفلكت لقأ ليغشت فيلاكتو لجألا ليوط ريفوت نم ةدافتسالا نم اونكمتي ىتح

:لبق نم ةجتانلا ةنيفدلا تازاغلا لداعي ام ةلازإب انمق ،دحاو ماع يف

:EPA يمسرلا ينورتكلالا عقوملا نم ةبوسحملا ماقرألا عيمج *

ةعاسلاب طاو وليكلاب ةقاطلا عيزوت

لبق

دعب

نوبركلا ديسكأ يناث تالداعم

750
طفن ليمرب

350,000

800K 4

250 $130,000

محفلا نم لطر

تالقان نم تكلهتسا ليم  
مجحلا ةطسوتم باكر

ةلقان تانحاش
نيزنبلا نم

نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا يف

ةقاطلاةكبشلادلوملا  
ةيسمشلا

ةيونسلا ةقاطلا ريتاوف يف

ضافخنا يرتم نط ضافخنا 

%96 
ةكبشلا ىلع دامتعالا

02

%64 
ةقاطلا ىلع دامتعالا  
ةيسمشلا

https://www.epa.gov/energy/greenhouse-gas-
equivalencies-calculator



ةيوق ةقاط لولحل لمع راطإ ءانب
 لولح فييكتل ةعانصلا يف ةدئارلا CAT تاجتنم كارتنام مدختست
 ربع ةقاطلا تابلطتم ةيبلتل اعم تانوكملا هذه لمعت .ةيسمشلا ةقاطلا
 تاكبشلا تاذ ةيسمشلا ةقاطلا مدختست ام ابلاغ .تاقيبطتلاو تاعانصلا
 امك ،لزيدلا تادلوم ةعومجمب ةنرتقم )microgrids( رغصلا ةيهانتملا
.ططخملا اذه يف حضوم وه

:تازيملا 

سقطلل ةمواقم %100 •
 ةجرد 60-0 نم ليملا حوارتي •
ةعاسلاب/مك 126 ىلإ لصت حايرلا ةعرس ةمواقم •

:تازيملا 
ءاهنإلا لبق وأ عطقلا لبق ةيئوضورهكلا كالسألا ىلإ ةجاحلا ءاغلإ •
كالسألا طبر تالصوو ةيسايق ةدحو تالصو عم قفاوتم ءاهنإ •

:تازيملا
   ةيوئم ةجرد 60+ ىلإ ةيوئم ةجرد 25- نيب ليغشتلا ةرارح تاجرد •
ةيليغشت ةءافك ٪98 ىلإ لصي ام •
ديدمتلل ةلباق تاونس سمخ ةدمل نامض •

قيبطتلل لثمألا ةقاطلا نيزخت
 ،صاصرلا ضمح تايراطبو ،نويأ مويثيل عاونألا لمشت
ةقئافلا تافثكملاو ،ءاوهلاو كنزلا تايراطبو

•
•

:تازيملا 
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 تايرولبو ةيلاع ةرارح تاجرد ىلع لوصحلل ةعيفرلا حاولألا رايتخا
ةلدتعم ةرارح تاجردل ةيداحأ
)PID( لمتحملا ثحتسملا للحتلا نم ٪100 ةيلاخ حاولألا
سقطلل ةمواقم ةلصتم قيدانص
لاكساب 2,400 ىلإ لصت حايرلا طغض ةمواقم
 نع ةجتانلا ةقاطلا نم ٪20 ىلإ لصي ام هجولا ةيئانث حاولألا رفوت
ةيسمشلا ةحوللا يهجو الك مادختسا قيرط
يسايق لكشب اماع 25 ةدمل ءادألاو جتنملا نامض عم يتأت CAT تاحول
طقف ةراتخملا جذامنلا *

•

 حاولألا تبثت ،موينملألاو نفلجملا بلصلا نم ةنيتم لكايه
.اهناكم يف ماكحإب

 نادقف نم ىندألا دحلا عم يئوضورهكلا رايتلا لقنت
.ماظنلا لالخ نم ةقاطلا

 بوانتم رايت ىلإ دهجلا يلاع )DC( رمتسملا رايتلا لوحت
)AC( تاحوللا نم ةلسلس عم ةزهجألل قيدص.

 ليوحتب موقت ،لاسرإلا ةزهجأو ةيسمشلا حاولألا نم جيزم
.ءابرهك ىلإ سمشلا ءوض

ماظنلا بيكرت

 DC/AC بوانتملا رايتلاو رمتسملا رايتلا تالباك

ةيليغشتلا كتايلمع

تادلوملا

تاسكاعلا

(PV) ةيئوضورهكلا تادحو  

:تازيملا 
ةدحاو رز ةسمل يف متي لوحتلا •
  ةجمدملا تانايبلا تاليلحت •
دعب نع ةبقارم •

 لثم ةنيجهلا مكحتلا تادحو موقت
 ةيهانتملا تاكبشلا يف يسيئرلا مكحتملا
 ،ةقاطلا رداصم ةنمازمب )MMC(  رغصلا
 ةكبشو تايراطبلاو تادلوملا كلذ يف امب
.ةقاطلا

 ةيسمشلا ةقاطلا نيزخت تايراطب
 ليللا يف كلذ يف امب ،اقحال اهمادختسال
 فاضت نأ نكمي .مئاغلا سقطلا يف وأ
.كتقاط رداصم نم ردصم يأ اهيلإ

مكحتلا تادحو

ةيراطبلا

:تازيملا 



 ماظنلا يف ةيسمشلا ةقاطلا جمد
ةقاطلل يئيبلا
 ،ةقاطلا رداصم ربع لماكتلاو عيمجتلل ةلباقو ةنرم ةيسمشلا ةقاطلل كارتنام لولح دعت
 نم )MMC( رغصلا ةيهانتملا تاكبشلا يف يسيئرلا مكحتملا لثم ايجولونكتلا عم ةصاخ
®CAT . امب ،ةقاطلا ديلوتل لماكتمو لاعف يئيب ماظنل كتانوكم رايتخا ىلع كدعاسن 
.ديزملا اهريغو ةكبشلا جراخ ةقاطلا رداصمو تادلوملا كلذ يف

 لولحلل هذهب ىصوي نكل .ةيرايخ ةيصوت وه دعب نع تايلمعلل )MMC( رغصلا ةيهانتملا تاكبشلا يف يسيئرلا مكحتملاو ةقاطلا نيزخت
.ةنيجهلا
.طقف يحيضوت وه ططخملا اذه .ةبولطم SYNCو MVSG تاحول نوكت دق ،كب ةصاخلا جارخإلا تابلطتم ىلع ءانب

04

ةكبشلا

يئابرهك حاتفم  
طسوتم دهجب

(MVSG) 

لوحملا

نمازتلا ةحول  
(SYNC)

تادلوملا

سكاعلا

ةيئوضورهكلا حاولألا
 (PV)

عيزوت ةحول  
ةيسيئر

نيزخت  
ةقاطلا

ةقاطلا نيزخت

يسيئرلا مكحتملا  
تاكبشلا يف  
رغصلا ةيهانتملا
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ةيئابرهكلاو ةيسمشلا ةكبشلا .1

تادلوملاو ةيسمشلا ةقاطلا .2

)ةبولطملا ةقاطلا نيزخت( ةيسمش ةقاط %100 .3

تادلوملاو ةيئابرهكلا ةكبشلا ،ةيسمشلا ةقاطلا .4

 نكمي ايرايتخا انوكم ةقاطلا نيزخت دعي
 نوكي دقو ،ةقاطلل لح يأ ىلإ هتفاضإ
.ةقاطلا تاجايتحال اقفو ابولطم

تادلوملا

ةقاطلا نيزختةيئابرهكلا ةكبشلا

ةيسمشلا ةقاطلا

ةيسمشلا ةقاطلل كلولح ديدحت

 ،ةينازيملا رفوتو ،كيدل ةيلاحلا ةقاطلا رداصم ىلع ءانب
 نيب نم رايتخالا كنكمي ،ةيئيبلا ةيؤرلاو ةيلاملا فادهألاو
 ماظن يف ةيسمشلا ةقاطلا جمدل قرطلا نم ةعونتم ةعومجم
 ةبسنب ةيسمشلا ةقاطلا مادختسا كنكمي ،ليدبكو .كيدل ةقاطلا

.ةبولطملا ةقاطلا نيزخت عم 100٪

 تارايخلا فاشكتسا يف ءاربخلا كارتنام وراشتسم كدعاسيس
 مادختساب كلذو ،كلمعل لولحلا لضفأ ديدحتو كمامأ ةحاتملا
.)PV( ةيئوضورهكلا تاحوللاب ةقلعتم ايجولونكت لضفأ

 رظنلل تارايخلا نم ةعونتم ةعومجم كيدل
 ةقاطلاب ةقلعتملا تايلمعلل اهيف
:ةيسمشلا

1
4

3

2
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ةيسمشلا ةقاطلا لولح ذيفنت

 ةصصخملا ةحاسملا ةيسمشلا ةقاطلا لح مدختسي نأ بجي
 كب ةصاخلا ةقاطلا تابلطتم يبليو ،لثمألا وحنلا ىلع
 ةديدجلا وأ ةدوجوملا ةقاطلا رداصم نم يأ عم لماكتيو
  نم نيصصختملا نيسدنهملا ةربخ عم نارتقالابو .كيدل
 ةيسمشلا ةقاطلل يلاثملا لحلا كالتما كنكمي ،كارتنام
 لقأبو ،ةجاحلا دنعو ،اهجاتحت يتلا ةقاطلا رفوي يذلا
.ةفلكت

 صصخ ،ايجولونكتلا لضفأب كحصننس
 عاونأ نم ةعومجم نم كماظن
 ،ةقيقرلا ،ةيرولبلا ةيداحأ( حاولألا
 ةقاطلا نيزخت تارايخو )هجولا ةيئانث
.)نويأ - موبثيل ،صاصرلا ضمح(

 نم ةيلاحلا ةقاطلا رداصم نم دفتسا
 ةلباقلا ةيسمشلا ةقاطلا لولح لالخ
 انمسقل نكمي .لماكتلاو ريوطتلل
 راجيإلاو ةلمعتسملا تادلوملل صصخملا
 تادلوملا ءارش ةداعإ ضرعي نأ
.كتادعم لوطسأ يف ةدوجوملا

 ةيسمشلا ةقاطلا لولح فييكت اننكمي
 فورظو ةبعص تائيب يف لمعتل
ت .ةيضرأ

ُ
 ةيئوضورهكلا حاولألا دع

 ةيفيك ىلع الاثم ينابملا ىلع ةتبثملا
 فقسألا نم ،ةحاتملا ةحاسملا ةدايز
.ةريغص فقسأ ىلإ ةريبكلا

لثمألا ايجولونكتلا لوصألا نم ةدافتسالا  
ةدوجوملا

ةحاسملا عم فيكتلا  
ةبولطملا

$ 0.30

 (PV) ةيئوضورهكلا تاحوللا لغلغت

ةقاط +ةكبش+ دلوم  
ةيسمش

طقف ةكبش

دلوم + ةكبش

طقف دلوم

ةقاط +ةكبش+ دلوم  
ةقاط نيزخت + ةيسمش

ةقاط نيزخت + ةيسمش ةقاط

كت
فل

ا ة
ل

اط
ةق

لا 
م

تس
يو

( ة
ود

رال
ك 

لي
وو

ا
ب ط

لا
اس

ةع
($ 0.24

$ 0.18

$ 0.12

$ 0.06

$ 0.00

%0%33%65 %100

 ردقملا لزيدلا رعس ىلع ماقرألا عيمج دنتست
.رتلل رالود 0.80 ـب

 فلتخت دق ،ةيحيضوت ضارغأل ريدقت اذه
 فورظلا ىلع ادامتعا ةيلعفلا فيلاكتلا
.ةيلحملا



 ةيسمشلا ةقاطلا ةمظنأ لمعت
 اءدب ،اهلمكأب كتايلمع نيسحت ىلع
 ىتحو لاعفلا ةقاطلا ديلوت نم
.يئيبلا رايعملل لاثتمالا

 حجان رضاحل لولح
ةضفخنم ةفلكت ةدعاققرشم لبقتسمو

قوسلا ةسفانم زيزعت

 ةفلكت ىرتس ،ةيسمشلا ةقاطلا لولح دحأ اهب بكرت يتلا ةظحللا يف
 فيلاكتلا ريرحت ينعي اذهو .ةعاسلاب طاو وليك لكل لقأ ةقاط
.كلامعأ ةيمنتل ةيلبقتسملا

 ىلإ ةفاضإلاب .قوسلا يف كل ةزيم ربكأ يه ةضفخنملا ةفلكتلا ةدعاق
 تايلمع لالخ نم ةيباجيإ رثكأ ماع روصت اهيدل كتايلمع نإف ،كلذ
.ةقاطلل ةكردملاو ةئيبلاب ةمتهملا ليغشتلا

لجألا ليوط ءادأ

 يف مادتسم لكشبو حاجنب كارتنام نم ةيسمشلا ةقاطلا ماظن رمتسي
 عيبلا دعب ام معدلاو يوقلا بيكرتلاو ميمصتلا لالخ نم لبقتسملا
 ةنس 25 ةدمل نامض كانه ،يسايق لكشبو .CAT نم هعقوتت يذلا
.ةراتخم تاحول ىلع ءادألاو جتنملا ىلع

لبقتسملل ةمادتسا

 نم ديزملا ةفاضإ رايخ عم ،ريوطتلل ةلباق ةيسمشلا ةقاطلل انلولح
 نكمي امك .ةديدجلا عقاوملا وأ ةيلاحلا عقاوملا ىلإ ةيسمشلا ةقاطلا
 "ءارضخلا ةمصبلا" سايقو عبتت ىلع اضيأ ةيكلملا تاودأ كدعاست نأ
.كب ةصاخلا

ةيليغشتلا ةءافكلاو ةيئيبلا دئاوفلا

 ىلع لمعت ثيح ،ةقاطلل افيظنو الاعف اردصم ةيسمشلا ةقاطلا ربتعت
 طاو اغيم 1 .تاثاعبنالل لاثتمالا تارابتخا ىلإ ةجاحلاو فيلاكتلا ليلقت
 500 نيب ام يغلي نأ نكمي ةيسمشلا ةقاطلا لح نم )MWP(  كيب
.نوبركلا ديسكأ يناث نم يرتم نط 2000و
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 ةلماعلا ىوقلاو نوزخملا كارتنام كلتمت ،اهروصت نكمي يتلا ةقاطلا تايدحتو تاجايتحا لكل
 تاربخلاو ةيسمشلا ةقاطلا تآشنم لضفأ رفون .ةصصخم ةيسمش ةقاط لولح ميدقتل ةصصختملا
.تيبثتلا دعبو لبق بعاتملا نم ةيلاخ ةبرجتب ءالمعلا عتمتي ثيحب ،عورشم لك يف ةينفلا

صيصختلل ةلباقو ةنرم عفد ططخ •
ءارش وأ راجئتسا ططخ •
)PPA( ةقاطلا ءارش تايقافتا •

1950 ماع ذنم تاعانصلل تامدخ ميدقت •
تايسنجلا ةددعتم ةكرش 20 نم رثكأل هب قوثوم كيرش •
ةلماشلا ةقاطلا ماظن لولح •
 تاداهش ىلع نولصاح ةيئوضورهكلا ةقاطلا ةمظنأل نوممصمو نوسدنهم •

CAT نم ةدمتعم CAT نم ةدمتعم

ميلستلا دعب ةدوجلا ةبقارم ةطقن +20 •
ةدوجلا ةيلاع ةيئابرهك تانوكم •
ةيسمشلا ةقاطلا تآشنم عيمج ىلع Caterpillar ريياعم قيبطت •
ةديدجلاو ةدوجوملا تادعملا ربع سلس لماكت •

حالصإلاو ةنايصلا دوقع •
دعب نع ةبقارم •
رايغلا عطقو ءادألل لماك نامض •
كقيرف ءاضعأل ليغشتلا تايلمع ىلع بيردت •

ةيليغشتلا كتايلمعل لولحلا ديدحت •
كتارايخ بساني امب ةديفملا ةفلكتلا ليلحت •
كلاومأل رامثتسالا ريراقت ىلإ ةدوعلا •
لولحلا ميجحتو ةراشتسالا •
عورشم لكل صصخم عورشم ريدم•

ايقيرفأ ءاحنأ عيمج يف كلذ يف امب ،ةيليغشتلا تايلمعلا نمض ةلود 11 •
ةقطنملا يف رايغلا عطق نم ٪80 ىلإ لصي ام ريفوت •
نينافتملا ةمدخلا يفظوم +276 •
كرحتلا يف ةدعاسملل ةمدخلا تابكرم +45 •

ليومتلا ةقاطلا لولح يف ةربخ

ةيقوثوملاو ةدوجلا لامعألا ةكبش

عيبلا دعب ام ةمدخ تاراشتسالاو ةسدنهلا

كارتنام عم ةحجان ليغشت تايلمع

 ةكرش ،تايلمع ريدم
Spaceplast Ghana Limited

 دحأ نم ةيكزت ةداهش
كارتنام ءالمع

جحلا نيسح

 ةقاطلا ةمظنأل كارتنام تيبثت عم
 ىلع CAT نم )PV( ةيئوضورهكلا
 ٪20 نم رثكأ انتكرش ترفو ،انحطسأ
 نآلا نحن .ءابرهكلا ريتاوف نم
 يف انحاجن رارمتسا نم نودكأتم
 ةدشب يصونو ،ةمداقلا تاونسلا
 يف كارتنام لولح مادختساب
 فوسو ،لمع يأل ةيسمشلا ةقاطلا
.ديكأ لكشب ةرمثملا اهجئاتن ينجت
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 يف ةربخ تاذ رفس ةلاكو يه ،رصم يف ةحايسلل بورج رشتويف
 ةكرشل ةميق وذ ليمعو ،ةيحايسلا تالوجلاو ةحايسلا لاجم
 قوثومو لاعف ةقاط لح ىلإ اهتجاحل انعم تلصاوت .كارتنام
هلمكأب عورشملا ىلع انلصح ،انضرع حارتقا دعب .مادتسمو
.اهب قوثومو ةبرجم ةقاط لولح دوزمك

 ليلقتل ،طاووليك 1500 ةيسمشلا ةقاطلل ةطحم انلح ناك
.ةيديلقتلا تادلوملا نم دوقولا كالهتسا

:يلاتلا انذفن

 طخلا تارخدم
يطايتحالا

 فيلاكت ضافخنايباجيإلا يئيبلا رثألا
ليغشتلا

يباجيإلا ماعلا روصتلا ةيليغشتلا ةءافكلا

 دعب نع مكحت تايلمع •

تانايبلا ةبقارم •

ةجتانلا ةقاطلا •

ةقاطلا تاجرخم ىف مكحتلا •

كرحملا ليغشت تاعاس •

ةقاطلا لماوع •

ينايب ططخم ءاشنإ •

سقطلا تاعقوت •

 ةقاطلا نأ دكؤت ىرخأ تاداهش
ةيلاع ةسفانم ققحت ةيسمشلا

: ةيسمشلا ةقاطلا دئاوف  

 انيدل دوقولا كالهتسا كارتنام ةمظنأ تضفخ
 ىلع كلذ اندعاس دقو .ةئاملا يف 30 ةبسنب
 يتلا ةفلكتلا ىلإ انيدل دوقولا فيلاكت ضفخ
 انيدل امك .دحاو دلوم يف اقباس هانمدختسا
 ىسرم يف ةيسمشلا ةقاطلل ماظن ربكأ اضيأ
.انيسفانم نع نيزيمتم انلعجي امم ،ملع

ةيسمشلا ةقاطلا يف انلولح رثأ

MWH 2،985

“ 
“ 

2،093 

رتل  805،000

نط 

	رتل

ةدحاو ةنس يف ةقاطلا ديلوت

نوبركلا ديسكأ يناث زاغ تاثاعبنا ضافخنا

ةدحاو ةنس يف دوقولا ريفوت

قزر تفأر دمحم
لوألا يذيفنتلا سيئرلا بئان

ةحايسلل بورج رشتويف
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كمامتهال اركش
 نيسحتل كتيؤرو كلمع ميق لوح اضرع مدق
 نيمأت ىلع كدعاست كارتنام عدو .كتايلمع
.قرشم لبقتسم
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رصم  MANTRAC

INFO@MANTRACEGYPT.COM 

+2 19266/+20 2 33004000

+233 2444 97171

INFO@MANTRACGHANA.COM

اناغ  MANTRAC

INFO@MANTRACNIGERIA.COM

+234 700 6268722 ايريجين  MANTRAC

INFO@MANTRACUGANDA.COM

+256 75 6268722 ادنغوي  MANTRAC

INFO@MANTRACKENYA.COM 

+254 705 136 (697/698/699) اينيك  MANTRAC

INFO@MANTRACTANZANIA.COM

+255 25 580 0061 اينازنت  MANTRAC

+232 30 223317

INFO@MANTRAC-SL.COM

نويلاريس  MANTRAC

INFO@MANTRACLIBERIA.COM

+231 77 713 7646 ايريبيل  MANTRAC

MV@MANTRACVOSTOK.COM

+7 83159 20530 ايسور  MANTRAC

INFO@IRATRAC.COM

+964 78 000 00 088 قارعلا  IRATRAC

INFO@UNATRAC.COM

+44 (0)175 369 5555 UNATRAC

ةدحتملا ةكلمملا
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