
 

  إرادة ملكية بالموافقة عىل اتفاقية مقر للهيئة العربية للطاقة المتجددة

 

ا)    10عمان   صدرت االرادة الملكية بالموافقة عىل قرار مجلس الوزراء المتضمن الموافقة عىل االتفاقية الموقعة    -تموز (بتر

ن الحكومة األردنية والهيئة العربية للطاقة المتجددة.   بي 

ي اتفاقية ان
ي الثامن عشر من أيار الماضن

شاء مقر للهيئة  وكانت الحكومة قد وقعت مع الهيئة العربية للطاقة المتجددة فن

 . ي ي نقل المعرفة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة اىل الوطن العرب 
ي العاصمة عمان لتحقيق اهداف الهيئة فن

 فن

ووقع االتفاقية رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة سمو االمت  عاصم بن نايف ووزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم  

 . ي
 الحلوابن

ي تتبع لمجلس  
)  والهيئة التر ي ي الوطن العرب 

الوحدة االقتصادية العربية تحت مسىم (االتحاد النوعي للطاقة المتجددة فن

ن االستثمارات  ي المجتمعات العربية وتحفت 
تعمل عىل نشر الوعي والمعرفة بثقافة الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة فن

ي المجتمعات العربية. 
ي عملية التنمية المستدامة فن

 للمساهمة فن

تغيت  االنماط  و  ي 
العربية فن المجتمعات  ي مساعدة 

الهيئة فن أهمية  ي 
الطعابن المهندس محمد  التنفيذي للهيئة  المدير  اكد 

ن عىل مفهوم كفاءة الطاقة.  كت   السلوكية تجاه الطاقة باالستخدام المناسب للطاقة المتجددة مع التر

لتكنولوجيات الط العالىمي  المنتدى  ي اعلن عنها خالل 
التر الجمعية االردنية والهيئة  ي عمان 

الذي نظمته فن اء  اقة الخضن

ي 
ي مجال الطاقة المتجددة فن

ي ايجاد فرص عمل جديدة فن
للطاقة المتجددة قبل نحو ثالثة اعوام تهدف ايضا اىل المساهمة فن

ي للطاقة المتجددة. 
ي وايجاد جهة مختصة بالتعليم والتدريب المهتن  الوطن العرب 

م  ترسيخ  اىل  الهيئة  تهدف  وجذب  كما  العربية  والمجتمعات  لالفراد  الطاقة  وكفاءة  المتجددة  الطاقة  وثقافة  فاهيم 

ي ايجاد 
ي الدول العربية والمساعدة فن

يعات ناضجة للطاقة المتجددة فن ي ايجاد تشر
استثمارات الطاقة المتجددة والمساعدة فن

ي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة وايجاد جهات تعتن بالطاقة المت ي البلدان صندوق عرب 
جددة غت  الربحية وغت  الحكومية فن

 العربية لخدمة المجتمعات العربية. 

ي عام   ي الوطن العرب 
ي الطاقة المتجددة فن

مليار دوالر وسط   150اىل    2030وتتوقع الهيئة ان يصل حجم االستثمارات فن

 . بالمئة من خليط الطاقة الكىلي  20بحواىلي  2030طموحات ان تسهم الطاقة المتجددة عام 
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الهيئة العربية للطاقة 

 المتجددة   رســــالة الهيـــئة 

  

                                                         

                            



 

 الهيئة العربية للطاقة المتجددة:  

للطاقة   النوعي  االتحاد  ربحيةوتمثل  غت   ي 
مدبن مجتمع  مؤسسة  هي 

االقتصادية  الوحدة  لمجلس  تابعة  و  ي  العرب  الوطن  ي 
فن المتجددة 

الطاقة   ثقافة  بنشر  عنــى 
ُ
ت ,و  العربية  الدول  جامعة  ي 

فن العربية  

 المتجددة  وكفاءة الطاقة لخدمة المجتمعات العربية.  

 تأسيــس الهيئــة العربية للطاقة المتجددة :  

ي عام  
ي يرأسها   2011تم تأسيس الهيئة العربية فن

و مقرها عمان , و التر

من   ن  ممثلتي  وتضم  نايف.  بن  األمت  عاصم  الملكي  السمو   صاحب 

 ستة عشر دولة عربية  

 الهدف الذي تسىع الهيئة لتحقيقه:  

تشجيع استخدام الطاقة    مهمة الهيئة العربية للطاقة المتجددة هي 

ن  ي بشكل فّعال , نشر الوعي , و تحفت  ي العالم العرب 
المتجددة النظيفة فن

الدول   عىل  إيجابية  بإيرادات  لتعود  المجال  هذا  ي 
فن االستثمارات 

العربية . و تقوم هيئة الطاقة المتجددة العمل عىل التوصل إىل طرق  

المتجد الطاقة  مصادر  استخدام  نطاق  لتوسيع  وكفاءة  مفيدة  دة  

االستثمارات  زيادة  عىل  والعمل  التقليدية    الطاقة  مصادر  وتقيل 

العام   ن  القطاعي  ن  بي  اكة  الشر وتعزيز  المتجددة  بالطاقة  الخاصة 

الحيوي ولهام   المجال  ي هذا 
ي فن العرب  الوطن  ي 

األعمال  والخاص فن

ي تقدمها الهيئة: 
 الت 

بال1 العالقة  المشاريــــع ذات  االستشارات بخصوص  طاقة  .تقديم 

ــا.  ــ  المتجددة      واستخداماتهــ

ي المنطقـة حــول مصـادر الطاقـــة المتجــددة2
 .توفت  برامج تدريبيـة فن

 ( الطاقــــة الخضـــراء. )      



 

لتأسيس 3 تلزم  ي 
التر المتنوعة  المعلومات  .تقديم 

 األعمــال     والمشاريــــع استخدام الطاقة البديلة.  

م4 تواصل  شبكة  األجنبية  .إنشاء  كات  الشر ع 

ي مجال الطاقة المتجددة.  
ي تعمل فن

 والمؤسسات التر

العمل  .5 وحلقات  والندوات  المؤتمرات  إقامة 

ي مختلف المناطق العربية.  
 والحوار فن

ي جذب االستثمارات إىل المنطقة ، من   .6
المساعدة فن

 أجل تطوير وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة.  

وط االنتساب للهيئة :    شر

ي  1
كة المنتسبة أن تكون عاملة فن .يجب عىل الشر

مجال الطاقة المتجددة  وكفاءة الطاقة  لديهم رؤية  

 لتطوير هذا المجال. 

وط االنتساب من حيث سجل  2 كة ونشاطها التجاري  أما المؤسسات األخرى كالجامعات ومركز البحث  فيجب  .تحقيق شر الشر

ة بالطاقة المتجددة وكفاء الطاقة او التخصصات ذات العالقة.    أن يكون لها عالقة مباشر

 النشاطات و األعمال المتكررة للهيئة:  

ي للطاقة المتجددة.   -  األسبوع العرب 



 

 
اء   مبادرة االجيال الخضر



 

ي المجتمعات  العربية واالبتعاد عن العادات  وتهدف 
اىل ايجاد ثقافة جديدة لسلوكيات ايجابية اتجاه الطاقة والمياه والبيئة  فن

السلبية واالستهالك الجائر للموارد الطبيعية مما يحقق مفهوم التنمية المستدامة للخطط علميه وعمليه من االطفال الذين 

 هم جيل المستقبل



 

 



 

 

آلية الطبخ  

الشمسي مبدأ  

 العمل :  

ة مما يعمل عند تعرض الطباخ الشمسي  لالشعاع فان االشعاعات تدخل الطباخ لمدة طويلة وتبقر داخل الطباخ بموجة قصت 

 عىل تراكم الحرارة. 

 خطوات العمل: 

ة قبل وضع الوجبة فيه لمدة نصف ساعة.  .1  يجب تعريض الطباخ الشمسي ألشعة الشمس المباشر

ي األوعية الخاصة بذلك و توضع ه .2
ي الطباخ الشمسي و يغلق بإحكام تماما  توضع وجبة الطعام المراد صنعها فن

ذه األوعية فن

ي البيت و بعدها يمكنك أن تنضف اىل أي عمل آخر ، حيث يتم الطبخ بهدوء . 
 كما نستعمل الفرن العادي فن

ي الطباخ.  .3
ن و هي فن  تحتاج وجبة الطعام بهذه الطريقة من ساعة اىل ساعتي 

ن  .4 ي وقوع الظل عليه.  يجب تحريك الطباخ و تدويره باتجاه أشعة الشمس بي 
ة و األخرى اذا لزم األمر و ذلك لتالفن  الفتر

   : ن االعتبار هي ي يجب أن تأخذ بعي 
 من األمور التر

أثناء عملية الطبخ سيتكون بخار عىل السطح الداخىلي لزجاج الطباخ ، و هذا أمر عادي ، حيث أن البخار سينقشع عندما   .1

ي ا
عىل الطباخ يخرج منها البخار عندما يحدث اتزان حراري داخل الطباخ  تبدأ عملية نضج الطعام إذ ان هناك فتحة فن

 .  الشمسي

ي الحيطة و الحذر عند فتح الطباخ الن درجة الحرارة بداخله تكون عالية جدا اذ انها قد تصل إىل     .2
 س. 150يجب توخن

                   
                              



 

 
تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير عاصم بن نايفالمنتدى  
الدولي اإلستثماري للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة( 

IIFREEE
2014( 

16-18   /  . 2014نوفمير

سيتم عقد المنتدى اإلستثماري الدوىلي للطاقه»  
IIFREEE2014  )ن الهيئه العربية للطاقة المتجددة « وذلك بالتعاون بي 

AREC  )والجمعية األردنية للطاقة المتجددة (JRES حيث أن العديد من الدول العربية ;  ) بالتعاون مع غرفة تجارة األردن

المختلفة القرار  -بمؤسساتها  والموردين وصناع  ن  والمشغلي  ن  المستهلكي  المشاك  -منهم  من   العديد  التحديات يواجهون  و  ل 

ي سياسات  
ي سياسة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،وذلك ألسباب عديدة منها قلة الوعي وعدم معرفة كيفية تبتن

ي تبتن
ة فن الكبت 

ي من   ي الوطن العرب 
٪ من إجماىلي الطلب عىل الطاقة  -20٪  10جديدة للطاقه. وعىل الرغم من أن خريطة الطاقة المستهدفة فن

لطاقة المتجددة، إال أنها ال تزال غت  مفعلة لعدم المعرفه الحقيقيه بأهمية الطاقة المتجددة وكفاءة من ا  2020بحلول عام  

 الطاقة. 

أن الهيئة العربية للطاقة المتجددة( 
AREC

ويــــج لها من خالل الجمعية األردنية للطاقة المتجددة(  ي أعلن عنها وتم التر
)، والتر

JRES  ( 

ة عام خالل »المنتدى العالىمي للتكنولو  اء األخت  ، تهدف إىل العمل عىل تيست  وتعزيز ثقافة الطاقة المتجددة 2010جيا الخضن

ي جميع سبل الحياة . 
 و كفاءة الطاقة ,وستدعم تطوير واستخدام الطاقة المتجددة فن

 من أهم الحوافز لعقد هذا المنتدى هو أن حجم االستثمارات القادمة من كفاءة استخدام الطاقة والطاقة
ّ
المتجددة    إن

من   أكتر  إىل  بحلول عام    200تصل  و   2030مليار دوالر  الطموحات  الكثت  من  ي  يلت  و  واعد  و هذا سوق  العربية  الدول  ي 
فن

و  الخاصة  و  العامة  القطاعات  عىل كافة  يعكس  مما  ي  العرب  االقتصاد  ينشط  و  العمل  فرص  من  العديد  يوجد  و  التطلعات 



 

ي مجال الطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة باإلضافة اىل إيجاد   االكاديمية لزيادة البحث و التطوير و 
فتح تخصصات جديدة فن

عدم  و  االستهالك  ة  ي كتر
فن متمثلة  سلبية  عادات  عىل  تعتمد  ي 

التر و  العربية  للمجتمعات  إيجابية  لسلوكيات  جديدة  ثقافة 

 اإلستجابة العملية للقطاعات المختلفة لمتطلبات التنمية المستدامة. 

 

: 
IIFREEE

 أهداف  2014 

ن   -1 العمل عىل انشاء مركز إقليىمي من خالل الهيئة العربية للطاقة المتجددة ,بحيث يكون منصة إقليمية ودولية للباحثي 

ن وصناع القرار,يقوم عىل تحقيق أهداف »الهيئة العربيه للطاقه   ن ورجال األعمال والمعلمي  ن واالقتصاديي  والمهندسي 

 «. s›ARECالمتجددة «

هذه المعرفه حول الدول العربيه كافه. رفع التوعية العامه  -2  المتعلقه بالطاقه المتجددة وكفاءة الطاقة,ونشر

اء.  -3 ن تقنيات االبتكارات الخضن  تحفت 

ي الدول العربية.  -4
 خلق فرص الستخدام الطاقة المتجددة فن

ي ,والسعي ليتم اعتمادها إقليميا.  -5
ي التعليم والتدريب المهتن

 إيجاد هيئة مختصة المتخصصة فن

                               

     



 

ي ثقافة األفراد والمجتمعات. دمج مفاه -6
 يم الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة فن

 تشجيع االستثمارات المستقبليه للطاقه المتجددة و كفاءة الطاقة.  -7

 خلق فرص عمل جديدة.  -8

9-  . ي ي الوطن العرب 
اتيجية الطاقه فن يعات الصالح استر  سّن تشر

ي التنمية االقتصادية واالجتم -10
ن استخدام الطاقة المتجددة فن  اعية. تحفت 

 التشجيع عىل رفع كفاءة استخدام الطاقة.  -11

ي جميع البلدان العربية   -12
ي مجال الطاقة المتجددة فن

فتح قنوات التعاون مع الهيئات غت  الربحية وغت  الحكومية المهتمة فن

 لخدمة المجتمعات العربية     . 

 

                       

     



 

ي سيتضمنها 
 4102المواضيع الت 

IIFREEE
: 

ن عىل المحاور التالية:     كت   سيتم التر

يعـات المتعلقه بالطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة (قانون   - التشر

اء)، و تعليمات  ي الخضن
التعرفة الجمركية والحوافز وكود المبابن

ي القياس. 
 صافن

ــــة(  - ـــا الشمسيـ الخاليــ
PV

ـــة:  ـــ  ) الكهـروضـوئيـ

 مصانع الخاليا الشمسية.  - أ

الشمسـية(   -ب الخاليا  الكهربائية  PVربط  الشبكات  عىل   (

ــرة.   ــ ــاق المشاريـــــع الكبيـ  ودخولها سيــ

ي   -ج
فن لكهربائيه  الشبكة  لدعم  الشمسـية  الخاليا  أنظمة  ربط 

ــة. الريــف و  ــ ــ ـ ــ ــ ـــق النائيــ ــاطـ  المنـ

ــة( -د ــ ـــا الشمسيـ ــة الخاليــ ــ ي ألنظمــ
ضمان     -) هPVالتنظيـــف الذابر

 كفاءة عمل أنظمة الخاليا الشمسية. 

ـــد.  - ــ ــ يـ  النظـم الحراريـة الشمسـية ألغـراض االسـتخدام المنـزىلي والتدفئة والتت 

 ت و إعادة التدوير. مشاريــع الطاقــة الحيويــة للبلديا -

 ).  Geothermalتطبيقات الطاقة الحرارية األرضية(  -

 استخدامات الشبكة الذكية للطاقـة .  -

شيد لها.  -  إدارة الطاقة و سياسات التر

 السياسات الحكومية تجاه كفاءة الطاقة:  -

أجل الوصول اىل خطط  وذلك لضمان ضبط كافة  المدخالت الصناعية و الخدماتية و ضمانات الجودة و المعايت  من    

 التنمية المستدامة. 

ي   -
ي ستواجه استخدام أنظمة الخاليا الشمسية فن

ن عىل محور الخاليا الشمسية حيث أن من أهم المشاكل التر كت  ي التر
ويأبر

ي األردن خاصه،هي مشكلة الغبار والرمال،كما يتطلب السعي لعمل تنظيف لها بطريقه علميه تضمن 
ي كافة وفن الوطن العرب 

ونيه  كفاءة أنظمة الخاليا الشمسيه وال سيما أن ترا  كـم الغبـار ال يحتاج فقط التنظيف بالماء وإنما يتطلب معالجة الكتر

اكم  الغبار   «ضمان كفاءة أنظمة الخاليا الشمسية » !. فبتر ات طويلة عليه، وهذاهو  األرق األكت  تمنع تراكم الغبار لفتر

ي انتاج الطاقه، وخصو 
ة فن ة وهذا هو يتولد و يتسبب بصعوبات من شأنها أن تتسبب بخسارات كبت  ـــع الكبت  ي المشـاريـ

صا فن

ي هذا المنتدى، والذي يتضمن معالجة المشـاكل وطرق الحل وأثرها عىل االسـتثمارات بأنظمة الخاليا 
موضوع  محوري فن

ي أنظمة الخاليا  
ة، وحسـب المعلومات المتوفرة  لدينا فان الطاقة الكهربائية المنتجة فن ة والصغت  الشمسـية للمشـاريــــع الكبت 

ن الطاقة الشمسية  20شمسية قد يصل اىل ال ٪ من الخاليا وهو رقم كبت  نسبيا و يتطلب مراجعة تتم لزبائن الستخدمي 



 

ة(  ميجاواط تتطلب الصيانة من القياس   5كيلوواط) و لغاية   1حيث أن أنظمة الخاليا الشمسية من المشاريــــع الصغت 

ن باالسبوع عىل األقل.    مرتي 

ي  اىل غت  ذلك فان طريقة ال
اضن تعامل مع الزبائن الذين يقبلون عىل الطاقة الشمسية يتطلب أن يأخذوا حذرهم بأن العمر األفتر

كات قوية وتضمن جودة األعمال المنجزة.   25لنظام ال يقل عن   سنة مما يتطلب أن يتعاملوا مع شر

 
تقسيم رعاية المؤتمر إل ثالثة أنواع، رعاية بالتينية ورعاية ذهبية  

 ة: ورعاية فضي

ة آآلف دينار . 10000تحدد الرعاية البالتينية ب( -  ) عشر

 ) خمسة آآلف دينار. 5000تحدد الرعاية الذهبية ب( -

ن دينار. 2000تحدد الرعاية الفضية ب( -  ) ألفي 

 

 

 : ي
 امتيازات الراعي البالتيتر

كة أو المؤسسة   - وضع ال«شعار« الخاص بالشر

ة الدعائية للمنتدى.  ي النشر
 الراعية فن

خمسة دقائق للمشاركة بإلقاء كلمة  يمنح مدة  -

 وذلك أثناء حفل االفتتاح. 

ي   -
حق عرض لوحات دعائية خاصة بهذه الجهة فن

 أرجاء المنتدى. 

ي للمؤتمر وذلك لثالثة أشخاص من   -
حضور مجابن

 الجهة صاحبة الرعاية. 

 ) متر مربــع من المعرض. 12مساحة(  -
 



 

 : ي
 امتيازات الراعي الفضر

ي أرجاء  حق عرض لوحات دعائية  -
خاصة بهذه الجهة فن

 للمنتدى. 

ي للمنتدى وذلك لشخص واحد من الجهة   -
حضور مجابن

 صاحبة الرعاية. 

 ) متر مربــع من المعرض. 6مساحة ( -

 
 : ي  امتيازات الراعي الذهتر

ي أرجاء للمنتدى.  -
 حق عرض لوحات دعائية خاصة بهذه الجهة فن

ة.)مدة عشر دقائق لتقديم عرض متعلق بموضوع للمنتدى  -  (محاضن

ن من الجهة صاحبة الرعاية.  - ي للمنتدى وذلك لشخصي 
 حضور مجابن

 ) متر مربــع من المعرض. 9مساحة ( -

 



 

 

 :   5102جدول مناسبات الهيئة العربية للطاقة المتجددة للعام القادم  

1.   / ( ي ي الوطن العربر
ر
ي للطاقة المتجددة  ( صنع ف اير  11 -9المنتدى العربر  .2015فير

ي الرابع  .2
 . 2015ابريل  13- 16ورشة الحوار الوطتر



 

 18- 21سباق القوارب الشمسية لمدينة العقبة /  .3

 . 2015أيلول 

ي األول للطباخات الشمسية /  .4 -26المنتدى العربر

 2015نسيان  28

ي األول للطاقة المتجددة /  .5   26-22األسبوع العربر

ي 
ين ثابر ألي معلومات واستفسارات أخرى  2015 -تشر

 يرجر التواصل عىل:  

   : ي
وبن   jo.com-www.res  -jo.com  -www.arecالموقع اإللكتر

الفاكس:   0096265240095الهاتف:    /0096265240096   

 11941،عمان 2818صندوق.بريد: 

م. هيئة العربية للطاقة المتجددة : المدير التنفيذي لل 

 . ي
 محمدالطعابن

موبايل:   الهاتف  االيميل: 0096277741782رقم 

m.taani@arec-jo.com - 

mnqtaani@gmail.com :المهندسة سماح   المنسقة الدولية

يف.  المنسقة المحلية:  jo.com-info@arec/ االيميل:    00962786677365الصويص.موبايل:   آية الشر

  00962795754526 

-events@arec  موبايل :

jo.com :االيميل 

ي المنتدى : 
ر
 1/10/2014علما بان آخر موعد للتسجل ف

دوالر   250رسوم المعرض :     -دوالر للمشارك.                      600رسوم المنتدى :      -

 للمتر المربــع 
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