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 تحت رعاية الدكتور عمر الرزاز األكرم  رئيس الوزراء  

 9IIFREEE 201للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة    السادسالدولي  االستثماري  المنتدى

 

  International Istanbul Smartبالتعاون معوالسيارات الكهربائية  وورشة الشيكات الذكية (

Congress and FairGrid  

17-19 December 2019  

  الذكاء ورشة عمل      وكذلك  عقد  الدولي  االستثماري السادس  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة     المنتدىيتم عقد  س

العربي   الوطن  في  المستدامة  من  والتمنية  من  12/2019/   19إلى    17بالفترة  المتجددة    الهيئة  بتنظيم  للطاقة  العربية 

(ARECو )ل األردنية  جمعيةال( لطاقة المتجددةJRESبالتعاون مع غرفة تجارة األردن ); الدول العربية العديد من   حيث أن  

 في تبني  كبيرةال  تحدياتال  العديد منيواجهون    -وصناع القرار  الموردينغلين ووالمش   مستهلكينمنهم ال  -تها المختلفةاسبمؤس

.  تبني سياسات جديدة للطاقهالوعي وعدم معرفة كيفية    قلة  منها  عديدةألسباب    لكذكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،  سياسة

٪ من إجمالي الطلب على الطاقة بحلول عام  20-٪  10من    في الوطن العربي  على الرغم من خريطة الطاقة المستهدفةو

  الحقيقية بأهمية    تحتاج إلى العديد من الخطوات العملية  وزيادة الوعي والمعرفةال تزال   إال أنها من الطاقة المتجددة،   2020

 . وكفاءة الطاقه المتجددة الطاقة

ي تتبع لمجلس تحاد النوعي للطاقة المتجددة  في الوطن العربي والاالت  والتي تمثل  (ARECالعربية للطاقة المتجددة )  الهيئةإن   

تكون ل  2014عام    الساميةاإلرادة الملكية    ا وقد صدرت بهمؤسسات جامعة الدول العربية    إحدى  العربية    الوحدة االقتصادية  

 األردن دولة المقر. 

من   (  JRESالجمعية األردنية للطاقة المتجددة )  مع  هذا المنتدى  أعلن عنهي من أسس و  العربية للطاقة المتجددة  الهيئةإن    

ودعم    الطاقه المتجددة,يهدف إلى العمل على تيسير وتعزيز ثقافة  و،2010خالل "المنتدى العالمي للتكنولوجيا الخضراء عام  

 . في الوطن العربي تطوير واستخدام الطاقة المتجددة في جميع سبل الحياة
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االستثمارات القادمة من كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة تصل إلى أكثر    ز لعقد هذا المنتدى هو أنإّن من أهم الحواف

 في الدول العربية.  2040مليار دوالر بحلول عام  700من 

 

 

 : الدولي السادس  للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة    االستثماريالمنتدى أهداف  

للباحثين والمهندسين واالقتصاديين ورجال األعمال    إقليمية ودوليةمنصة    ,بحيث يكونمركز إقليمي    إنشاءالعمل على   -1

 ".AREC'sالمتجددة"  للطاقة العربية الهيئة" تحقيق أهداف,يقوم على علمين وصناع القرار والم

 

 كافه.  العربيةحول الدول  المعرفةهذه  المتجددة وكفاءة الطاقة,ونشر  بالطاقة المتعلقة العامةرفع التوعية  -2

 

 .تحفيز تقنيات االبتكارات الخضراء -3

 

 خلق فرص الستخدام الطاقة المتجددة في الدول العربية. -4

 

 مادها إقليميا.اعت ,والسعي ليتمإيجاد هيئة مختصة المتخصصة في التعليم والتدريب المهني  -5

 

 الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة في ثقافة األفراد والمجتمعات.  مفاهيم دمج -6

 

 تشجيع االستثمارات المستقبلية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. -7

 

 جديدة وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية  خلق فرص عمل  -8

 

 وضع تعليمات لترخيص الشركات العاملة بالقطاع .  -9

 

 . إستراتيجية الطاقة في الوطن العربي صالحإل اتتشريعسّن  -10

 

 تحفيز استخدام الطاقة المتجددة في التنمية االقتصادية واالجتماعية. -11

 

 كفاءة استخدام الطاقة. التشجيع على رفع  -12

 

 إنشاء الصندوق العربي لدعم البحوث العلمية ذات الصلة.  -13

 

الهيئات غير الربحية وغير الحكومية المهتمة في مجال الطاقة المتجددة في جميع البلدان  ودعم      المساعدة في إيجاد  -14

 العربية من اجل رفع درجة الوعي والمعرفة للطاقة المتجددة في الوطن العربي .      

. 
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 901IIFREEE 2للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   السادس  الدولي  االستثماري  المنتدىمحاور  

 سيتم التركيز على المحاور التالية: 

 محور التشريعات للطاقة المتجددة  .1
 محور االقتصاد األخضر  .2
 محو تمويل مشاريع الطاقة المتجددة  ومخاطر ادارة هذه المشاريع   .3
 محور التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  .4
 محور التامين مشاريع الطاقة المتجددة  .5
 محور صيانة ومراقبة مشاريع الطاقة المتجددة   .6
 التنمية المستدامة في الوطن العربي والذكاء االصطناعي   .7
 النقل األخضر والسيارات الكهربائية .8
 المدن الذكية    .9

 محور  امن الطاقة .10
 

 
 

 السيارات الكهربائية   السادسموضوع العام والعنوان العريض للمنتدى ا

خالل هذا العام سيتم على التركيز على محور السيارات الكهربائية  وتشجيع  

استخدامها في الدول العربية على وجه العموم واألردن خاصة لما في ذلك من  

بسرعة الى توسعة  لوحاعتبارات اقتصادية واجتماعية وبيئية  علما بان العالم بت
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تصل عدد السيارات الكهربائية   أنالسيارات والحافالت الكهربائية  ومن المتوقع 

حيث تعتبر السيارات    2040سيارة في العام  مليون 300في العالم حوالي 

% من الوقود وتقطع مسافات كبيرة وتشجع على  80من  أكثرالكهربائية موفرة 

استخدام الطاقة الشمسية النظيفة وهب تعتبر األساس في المدن الذكية محور التمنية 

 ل العام . المستدامة في ك

 تقسيم رعاية المؤتمر إلى ثالثة أنواع، رعاية بالتينية ورعاية ذهبية ورعاية فضية.

(خمسة آآلف دينار، والرعاية الفضية 5000( عشرة آآلف دينار، والرعاية الذهبية ب)10000تحدد الرعاية البالتينية ب)

 ( ثالثة آآلف دينار.3000ب)

 للراعي البالتيني:تمنح االمتيازات التالية     

 وضع ال"لوجو" الخاص بالشركة أو المؤسسة الراعية في النشرة الدعائية للمؤتمر.

 يمنح مدة خمسة دقائق للمشاركة بإلقاء كلمة وذلك أثناء االفتتاح.

 (.Postersحق عرض لوحات دعائية خاصة بهذه الجهة في أرجاء المؤتمر )

 ن الجهة صاحبة الرعاية.حضور مجاني للمؤتمر وذلك لثالثة أشخاص م

 ( متر مربع من المعرض. 12مساحة )

 تمنح االمتيازات التالية للراعي الذهبي:   

 (.Postersحق عرض لوحات دعائية خاصة بهذه الجهة في أرجاء المؤتمر )

 مدة عشر دقائق لتقديم عرض متعلق بموضوع المؤتمر)محاضرة(.

 احبة الرعاية. حضور مجاني للمؤتمر وذلك لشخصين من الجهة ص

 ( متر مربع من المعرض. 9مساحة )

 تمنح االمتيازات التالية للراعي الفضي:   

 (.Postersحق عرض لوحات دعائية خاصة بهذه الجهة في أرجاء المؤتمر )

 حضور مجاني للمؤتمر وذلك لشخص واحد من الجهة صاحبة الرعاية.

 .( متر مربع من المعرض6مساحة )
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 :معلومات االتصال 

 

 ألي معلومات واستفسارات أخرى يرجى التواصل على:  

www..org.jo.com :الموقع اإلكتروني   

0096265240095التلفاكس:     

الفاكس:    0096265240096  

   

 11941,عمان 2818صندوق.بريد: 

 م. محمدالطعاني. للطاقة المتجددة : العربية للهيئة األمين العام

 00962777418782رقم الهاتف الخاص:  

 00962796556180المدير المالي م محمد الحموري      

 

info@arec-jo.com  :االيميل  

            mnqtaani@gmail.com 

. دوالر للمشارك 0021رسوم المنتدى   :   

للمتر المربع. دوالر  250رسوم المعرض :   
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