إرادة ملكية باملوافقة عىل اتفاقية مقر للهيئة العربية للطاقة املتجددة

عامن  10متوز (برتا)  -صدرت االرادة امللكية باملوافقة عىل قرار جملس الوزراء املتضمن املوافقة عىل االتفاقية املوقعة بني احلكومة
األردنية واهليئة العربية للطاقة املتجددة.

وكانت احلكومة قد وقعت مع اهليئة العربية للطاقة املتجددة يف الثامن عرش من أيار املايض اتفاقية انشاء مقر للهيئة يف العاصمة عامن
لتحقيق اهداف اهليئة يف نقل املعرفة وتكنولوجيا الطاقة املتجددة اىل الوطن العريب.
ووقع االتفاقية رئيس اهليئة العربية للطاقة املتجددة سمو االمري عاصم بن نايف ووزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم احللواين.

واهليئة التي تتبع ملجلس الوحدة االقتصادية العربية حتت مسمى (االحتاد النوعي للطاقة املتجددة يف الوطن العريب) تعمل عىل نرش

الوعي واملعرفة بثقافة الطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة يف املجتمعات العربية وحتفيز االستثامرات للمسامهة يف عملية التنمية املستدامة
يف املجتمعات العربية.

واكد املدير التنفيذي للهيئة املهندس حممد الطعاين أمهية اهليئة يف مساعدة املجتمعات العربية يف تغيري االنامط السلوكية جتاه الطاقة
باالستخدام املناسب للطاقة املتجددة مع الرتكيز عىل مفهوم كفاءة الطاقة.
واهليئة التي اعلن عنها خالل املنتدى العاملي لتكنولوجيات الطاقة اخلرضاء الذي نظمته يف عامن اجلمعية االردنية للطاقة املتجددة قبل
نحو ثالثة اعوام هتدف ايضا اىل املسامهة يف اجياد فرص عمل جديدة يف جمال الطاقة املتجددة يف الوطن العريب واجياد جهة خمتصة بالتعليم
والتدريب املهني للطاقة املتجددة.

كام هتدف اهليئة اىل ترسيخ مفاهيم وثقافة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة لالفراد واملجتمعات العربية وجذب استثامرات الطاقة املتجددة
واملساعدة يف اجياد ترشيعات ناضجة للطاقة املتجددة يف الدول العربية واملساعدة يف اجياد صندوق عريب لدعم البحوث العلمية ذات الصلة
واجياد جهات تعنى بالطاقة املتجددة غري الربحية وغري احلكومية يف البلدان العربية خلدمة املجتمعات العربية.
وتتوقع اهليئة ان يصل حجم االستثامرات يف الطاقة املتجددة يف الوطن العريب عام  2030اىل  150مليار دوالر وسط طموحات ان

تسهم الطاقة املتجددة عام  2030بحوايل  20باملئة من خليط الطاقة الكيل.

(برتا) م.ع/ب ط  /س س  10:35 - 2014/7/10ص

صاحب السمو امللكي االمري عاصم بن نايف رئيس اهليئة العربية للطاقة املتجددة يوقع اتفاقية املقر للهيئة مع احلكومة االردنية
( ممثلة بمعايل وزير الصناعة والتجارة والتموين د حاتم احللواين

اهليئة العربية للطاقة املتجددة
رســــالة اهليـــئة
اهليئة العربية للطاقة املتجددة :

هي مؤسسة جمتمع مدين غري ربحيةومتثل االحتاد النوعي للطاقة املتجددة
يف الوطن العريب و تابعة ملجلس الوحدة االقتصادية العربية يف جامعة

الدول العربية ,و ُتعنــى بنرش ثقافة الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة خلدمة

املجتمعات العربية .

تأسيــس اهليئــة العربية للطاقة املتجددة :

تم تأسيس اهليئة العربية يف عام  2011و مقرها عامن  ,و التي يرأسها
صاحب السمو امللكي األمري عاصم بن نايف .وتضم ممثلتني من ستة

عرش دولة عربية

اهلدف الذي تسعى اهليئة لتحقيقه :

مهمة اهليئة العربية للطاقة املتجددة هي تشجيع استخدام الطاقة املتجددة
فعال  ,نرش الوعي  ,و حتفيز االستثامرات يف
النظيفة يف العامل العريب بشكل ّ
هذا املجال لتعود بإيرادات إجيابية عىل الدول العربية  .و تقوم هيئة الطاقة

املتجددة العمل عىل التوصل إىل طرق مفيدة لتوسيع نطاق استخدام

مصادر الطاقة املتجددة وكفاءة وتقيل مصادر الطاقة التقليدية والعمل
عىل زيادة االستثامرات اخلاصة بالطاقة املتجددة وتعزيز الرشاكة بني

القطاعني العام واخلاص يف الوطن العريب يف هذا املجال احليوي وهلام

األعامل التي تقدمها اهليئة:

.1تقديم االستشارات بخصوص املشاريع ذات العالقة بالطاقة املتجددة
واستخداماهتــــــا .

.2توفري برامج تدريبيـة يف املنطقـة حــول مصـادر الطاقـــة املتجــددة
( الطاقــــة اخلضـــراء ) .

.3تقديم املعلومات املتنوعة التي تلزم لتأسيس األعمــال
واملشاريع استخدام الطاقة البديلة .
.4إنشاء شبكة تواصل مع الرشكات األجنبية واملؤسسات
التي تعمل يف جمال الطاقة املتجددة .

 .5إقامة املؤمترات والندوات وحلقات العمل واحلوار يف
خمتلف املناطق العربية .
 .6املساعدة يف جذب االستثامرات إىل املنطقة  ،من أجل
تطوير وتوسيع استخدام الطاقة املتجددة .

رشوط االنتساب للهيئة :

.1جيب عىل الرشكة املنتسبة أن تكون عاملة يف جمال الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة لدهيم رؤية لتطوير هذا املجال .

.2حتقيق رشوط االنتساب من حيث سجل الرشكة ونشاطها التجاري أما املؤسسات األخرى كاجلامعات ومركز البحث فيجب أن يكون
هلا عالقة مبارشة بالطاقة املتجددة وكفاء الطاقة او التخصصات ذات العالقة .

النشاطات و األعامل املتكررة للهيئة :
 األسبوع العريب للطاقة املتجددة . -املنتدى العريب للطاقة املتجددة .

مبادرة االجيال اخلرضاء

وهتدف اىل اجياد ثقافة جديدة لسلوكيات اجيابية اجتاه الطاقة واملياه والبيئة يف املجتمعات العربية واالبتعاد عن العادات السلبية واالستهالك
اجلائر للموارد الطبيعية مما حيقق مفهوم التنمية املستدامة للخطط علميه وعمليه من االطفال الذين هم جيل املستقبل

صاحب السمو امللكي االمري نايف بن عاصم
يطلق مبادرة طباخ شميس للعائالت الفقرية سهل التصنيع وبسعر مقبول

آلية الطبخ الشميس
مبدأ العمل :

عند تعرض الطباخ الشميس لالشعاع فان االشعاعات تدخل الطباخ ملدة طويلة وتبقى داخل الطباخ بموجة قصرية مما يعمل عىل تراكم
احلرارة.

خطوات العمل:

 .1جيب تعريض الطباخ الشميس ألشعة الشمس املبارشة قبل وضع الوجبة فيه ملدة نصف ساعة.

 .2توضع وجبة الطعام املراد صنعها يف األوعية اخلاصة بذلك و توضع هذه األوعية يف الطباخ الشميس و يغلق بإحكام متاما كام نستعمل
الفرن العادي يف البيت و بعدها يمكنك أن تنرصف اىل أي عمل آخر  ،حيث يتم الطبخ هبدوء.

 .3حتتاج وجبة الطعام هبذه الطريقة من ساعة اىل ساعتني و هي يف الطباخ.

 .4جيب حتريك الطباخ و تدويره باجتاه أشعة الشمس بني الفرتة و األخرى اذا لزم األمر و ذلك لتاليف وقوع الظل عليه.
من األمور التي جيب أن تأخذ بعني االعتبار هي:

 .1أثناء عملية الطبخ سيتكون بخار عىل السطح الداخيل لزجاج الطباخ  ،و هذا أمر عادي  ،حيث أن البخار سينقشع عندما تبدأ عملية نضج
الطعام إذ ان هناك فتحة يف اعىل الطباخ خيرج منها البخار عندما حيدث اتزان حراري داخل الطباخ الشميس.

 .2جيب توخي احليطة و احلذر عند فتح الطباخ الن درجة احلرارة بداخله تكون عالية جدا اذ اهنا قد تصل إىل 150س.

حتت رعاية صاحب السمو امللكي األمري عاصم بن نايف
املنتدى الدويل اإلستثامري للطاقة املتجددة وكفاءة استخدام الطاقة ()IIFREEE2014
 18-16نوفمرب.2014/
سيتم عقد املنتدى اإلستثامري الدويل للطاقه « »IIFREEE2014وذلك بالتعاون بني اهليئه العربية للطاقة املتجددة ()AREC
واجلمعية األردنية للطاقة املتجددة ( )JRESبالتعاون مع غرفة جتارة األردن; حيث أن العديد من الدول العربية بمؤسساهتا املختلفة-

منهم املستهلكني واملشغلني واملوردين وصناع القرار -يواجهون العديد من املشاكل و التحديات الكبرية يف تبني سياسة كفاءة الطاقة

والطاقة املتجددة ،وذلك ألسباب عديدة منها قلة الوعي وعدم معرفة كيفية تبني سياسات جديدة للطاقه .وعىل الرغم من أن خريطة الطاقة
املستهدفة يف الوطن العريب من  ٪20- ٪10من إمجايل الطلب عىل الطاقة بحلول عام  2020من الطاقة املتجددة ،إال أهنا ال تزال غري مفعلة

لعدم املعرفه احلقيقيه بأمهية الطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة.

أن اهليئة العربية للطاقة املتجددة ( ،)ARECوالتي أعلن عنها وتم الرتويج هلا من خالل اجلمعية األردنية للطاقة املتجددة ()JRES
خالل «املنتدى العاملي للتكنولوجيا اخلرضاء األخرية عام  ،2010هتدف إىل العمل عىل تيسري وتعزيز ثقافة الطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة,
وستدعم تطوير واستخدام الطاقة املتجددة يف مجيع سبل احلياة.

ّ
إن من أهم احلوافز لعقد هذا املنتدى هو أن حجم االستثامرات القادمة من كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة تصل إىل أكثر من

 200مليار دوالر بحلول عام  2030يف الدول العربية و هذا سوق واعد و يلبي الكثري من الطموحات و التطلعات و يوجد العديد من
فرص العمل و ينشط االقتصاد العريب مما يعكس عىل كافة القطاعات العامة و اخلاصة و االكاديمية لزيادة البحث و التطوير و فتح ختصصات

جديدة يف جمال الطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة باإلضافة اىل إجياد ثقافة جديدة لسلوكيات إجيابية للمجتمعات العربية و التي تعتمد عىل
عادات سلبية متمثلة يف كثرة االستهالك و عدم اإلستجابة العملية للقطاعات املختلفة ملتطلبات التنمية املستدامة.

اهليئة العربية للطاقة املتجددة تكرم جلان املنظمة كأس العامل للطاقة الشمسية
 - 2014هولندا

أهداف : IIFREEE 2014
 -1العمل عىل انشاء مركز إقليمي من خالل اهليئة العربية للطاقة املتجددة ,بحيث يكون منصة إقليمية ودولية للباحثني واملهندسني
واالقتصاديني ورجال األعامل واملعلمني وصناع القرار,يقوم عىل حتقيق أهداف «اهليئة العربيه للطاقه املتجددة» .»AREC›s

 -2رفع التوعية العامه املتعلقه بالطاقه املتجددة وكفاءة الطاقة,ونرشهذه املعرفه حول الدول العربيه كافه.
 -3حتفيز تقنيات االبتكارات اخلرضاء.
 -4خلق فرص الستخدام الطاقة املتجددة يف الدول العربية.
 -5إجياد هيئة خمتصة املتخصصة يف التعليم والتدريب املهني ,والسعي ليتم اعتامدها إقليميا.
 -6دمج مفاهيم الطاقة املتجددة ،وكفاءة الطاقة يف ثقافة األفراد واملجتمعات.
 -7تشجيع االستثامرات املستقبليه للطاقه املتجددة و كفاءة الطاقة.
 -8خلق فرص عمل جديدة.
 -9سنّ ترشيعات الصالح اسرتاتيجية الطاقه يف الوطن العريب.
 -10حتفيز استخدام الطاقة املتجددة يف التنمية االقتصادية واالجتامعية.
 -11التشجيع عىل رفع كفاءة استخدام الطاقة.
 -12فتح قنوات التعاون مع اهليئات غري الربحية وغري احلكومية املهتمة يف جمال الطاقة املتجددة يف مجيع البلدان العربية خلدمة املجتمعات

العربية.

ورشة تدريب لصناعة القوارب الشمسية يف مملكة البحرين.
2013/12/10

املواضيع التي سيتضمنها :IIFREEE 2014
سيتم الرتكيز عىل املحاور التالية:

 الترشيع�ات املتعلقه بالطاقة املتجددة و كفاءة الطاقة (قانون التعرفةاجلمركية واحلوافز وكود املباين اخلرضاء) ،و تعليامت صايف القياس.

 اخلاليـــــا الشمسيـــــة ( )PVالكهـروضـوئيـــــــة:أ -مصانع اخلاليا الشمسية.

ب -ربط اخلاليا الشمس�ية ( )PVعىل الشبكات الكهربائية ودخوهلا
سيــــاق املشاريـــــع الكبيـــــرة .
ج -ربط أنظمة اخلاليا الشمس�ية لدعم الشبكة لكهربائيه يف الريــف
و املنـــاطــــق النائيـــــــــــــة.

د -التنظيـــف الذايت ألنظمــــــة اخلاليـــــا الشمسيـــــة()PV

ه -ضامن كفاءة عمل أنظمة اخلاليا الشمسية.

 النظ�م احلراري�ة الشمس�ية ألغ�راض االس�تخدام املن�زيل والتدفئةوالتربيــــــــد.
 -مشاريــع الطاقــة احليويــة للبلديات و إعادة التدوير.

 تطبيقات الطاقة احلرارية األرضية (.)Geothermal -استخدامات الشبكة الذكية للطاقـة.

 -إدارة الطاقة و سياسات الرتشيد هلا.

 -السياسات احلكومية جتاه كفاءة الطاقة:

وذلك لضامن ضبط كافة املدخالت الصناعية و اخلدماتية و ضامنات اجلودة و املعايري من أجل الوصول اىل خطط التنمية املستدامة.

 ويأيت الرتكيز عىل حمور اخلاليا الشمسية حيث أن من أهم املشاكل التي ستواجه استخدام أنظمة اخلاليا الشمسية يف الوطن العريب كافة ويفاألردن خاصه،هي مشكلة الغبار والرمال،كام يتطلب السعي لعمل تنظيف هلا بطريقه علميه تضمن كفاءة أنظمة اخلاليا الشمسيه وال سيام أن
تراك�م الغب�ار ال حيتاج فقط التنظيف باملاء وإنام يتطلب معاجلة الكرتونيه متنع تراكم الغبار لفرتات طويلة عليه ،وهذاهو األرق األكرب»ضامن
كفاءة أنظمة اخلاليا الشمسية « ! .فبرتاكم الغبار يتولد و يتسبب بصعوبات من شأهنا أن تتسبب بخسارات كبرية يف انتاج الطاقه ،وخصوصا
يف املش�اريع الكبرية وهذا هو موضوع حموري يف هذا املنتدى ،والذي يتضمن معاجلة املش�اكل وطرق احلل وأثرها عىل االس�تثامرات بأنظمة
اخلاليا الشمس�ية للمش�اريع الكبرية والصغرية ،وحس�ب املعلومات املتوفرة لدينا فان الطاقة الكهربائية املنتجة يف أنظمة اخلاليا الشمسية قد
يصل اىل  %20من اخلاليا وهو رقم كبري نسبيا و يتطلب مراجعة تتم لزبائن الستخدمني الطاقة الشمسية حيث أن أنظمة اخلاليا الشمسية من
املشاريع الصغرية ( 1كيلوواط) و لغاية  5ميجاواط تتطلب الصيانة من القياس مرتني باالسبوع عىل األقل .
اىل غري ذلك فان طريقة التعامل مع الزبائن الذين يقبلون عىل الطاقة الشمسية يتطلب أن يأخذوا حذرهم بأن العمر األفرتايض لنظام ال يقل
عن  25سنة مما يتطلب أن يتعاملوا مع رشكات قوية وتضمن جودة األعامل املنجزة .

تقسيم رعاية املؤمتر إىل ثالثة أنواع ،رعاية بالتينية ورعاية ذهبية ورعاية فضية:

 حتدد الرعاية البالتينية ب( )10000عرشة آآلف دينار. -حتدد الرعاية الذهبية ب( )5000مخسة آآلف دينار.

 -حتدد الرعاية الفضية ب( )2000ألفني دينار.

امتيازات الراعي البالتيني:

 -وضع ال»شعار» اخلاص بالرشكة أو املؤسسة الراعية يف النرشة

الدعائية للمنتدى.

 -يمنح مدة مخسة دقائق للمشاركة بإلقاء كلمة وذلك أثناء حفل

االفتتاح.

 -حق عرض لوحات دعائية خاصة هبذه اجلهة يف أرجاء املنتدى.

 -حضور جماين للمؤمتر وذلك لثالثة أشخاص من اجلهة صاحبة

الرعاية.

 -مساحة ( )12مرت مربع من املعرض.

امتيازات الراعي الذهبي:

امتيازات الراعي الفيض:

 حق عرض لوحات دعائية خاصة هبذه اجلهة يف أرجاء للمنتدى - .حق عرض لوحات دعائية خاصة هبذه اجلهة يف أرجاء للمنتدى. -مدة عرش دقائق لتقديم عرض متعلق بموضوع للمنتدى (حمارضة) - .حضور جماين للمنتدى وذلك لشخص واحد من اجلهة صاحبة الرعاية.

 حضور جماين للمنتدى وذلك لشخصني من اجلهة صاحبة الرعاية - .مساحة ( )6مرت مربع من املعرض. -مساحة ( )9مرت مربع من املعرض.

معايري التنميـة وعالقتها باالقتصاد والتعليم

جدول مناسبات اهليئة العربية للطاقة املتجددة للعام القادم : 2015

 .1املنتدى العريب للطاقة املتجددة ( صنع يف الوطن العريب)  11 -9 /فرباير .2015
 .2ورشة احلوار الوطني الرابع  16 -13ابريل .2015
 .3سباق القوارب الشمسية ملدينة العقبة  21 -18 /أيلول .2015
 .4املنتدى العريب األول للطباخات الشمسية  28-26 /نسيان 2015
 .5األسبوع العريب األول للطاقة املتجددة  26-22 /ترشين ثاين 2015-

ألي معلومات واستفسارات أخرى يرجى التواصل عىل:

املوقع اإللكرتوينwww.arec-jo.com - www.res-jo.com :

اهلاتف / 0096265240095 :الفاكس0096265240096:
صندوق.بريد،2818 :عامن 11941

املدير التنفيذي للهيئة العربية للطاقة املتجددة  :م .حممدالطعاين.

رقم اهلاتف موبايل0096277741782 :

االيميلm.taani@arec-jo.com - mnqtaani@gmail.com :

املنسقة الدولية :املهندسة سامح الصويص.

موبايل / 00962786677365 :االيميلinfo@arec-jo.com :

املنسقة املحلية :آية الرشيف.

موبايل00962795754526 :

االيميلevents@arec-jo.com :

علام بان آخر موعد للتسجل يف املنتدى 2014/10/1 :
 -رسوم املنتدى  600 :دوالر للمشارك.

 -رسوم املعرض  250 :دوالر للمرت املربع

