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 المنتدى الدولي االستثماري السابع للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة     

على شرف صاحبي السمو الملكي األمير عاصم ين نايف وسمو األميرة سناء عاصم حفظهما  

 هللا ورعاهما  

  برعاية رئيس الهيئة العربية للطاقة المتجددة سعادة المهندس عيسى الكواري  الموقر 

2202 IIFREEE 

30 October until 2 November    2022   

 فندق كروان بالزا عمان  

  الذكاء ورشة عمل    وكذلك  عقد للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة    السابع لالستثمار  الدولي  المنتدىيتم عقد س

العربي   الوطن  في  المستدامة  من  والتمنية  من  10/2220/   72إلى    25بالفترة  المتجددة    الهيئة  بتنظيم  للطاقة  العربية 

(AREC) بالتعاون  ومؤسسات   ومؤسسة كهروماء القطرية  ووزارة الطاقة والتمنية والبيئة في المملكة المغربية الشقيقة

  في تبني  كبيرة ال  تحديات ال  العديد من يواجهون    -وصناع القرار  الموردين غلين ووالمش  مستهلكينمنهم ال  -  دولية وعربية  

.  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 تاالتحاد النوعي للطاقة المتجددة  في الوطن العربي وال  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  المنتدىهذا    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

االستثمارات القادمة من كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة تصل إلى أكثر    د هذا المنتدى هو أنإّن من أهم الحوافز لعق

 في الدول العربية.  0420دوالر بحلول عام   واحد ترليونمن 
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 2IIFREEE 202فكرة عامة عن المنتدى    

 

بالعالم وأوجدت تشريعات عصرية محفزة لالستثمار  وتركز  واكب التحديث والتطوير الكبير  تإن المملكة األردنية الهاشمية   

الذكية والسيارات الكهربائية واألنماط الزراعية المبتكرة  مع الطاقة المتجددة   أالن على مشاريع الطاقة المتجددة والمدن 

 لتحقيق األمن الغذائي . 

 

التمنية المستدامة   وتعتبر دولة قطر الشقيقة التي تتولى رئاسة الهيئة العربية   للطاقة المتجددة مثال عالمي في سياسات  

والحد من التغيير المناخي والسابقة في صناعة الهيدروجين    2040  ام وخصوصا مبادرتها بالوصول إلى الصفر الكربوني  ع 

 الطاقة  ة المتجددة وكفاءة قالطا وخصوصااألخضر وحاضنة لإلبداع واالبتكار  للشباب العرب في كافة المجالت 

 

تحقيق الصفر الكربوني بالعام  لوكذلك فان كل الدول العربية  تنتهج سياسات متزنة  في المساهمة  بالحد من التغير المناخي  

 من خالل سياسات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمدن الذكية والسيارات الكهربائية    2050

 وسوف يكون شعار المنتدى   

 حقيق األمن الغذائي  والمائي والغذائي  باستخدام أنماط زراعية مبتكرة  تعتمد على الطاقة المتجددة  التمنية المستدامة لت
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 : IIFREEE 2022 طاقة المتجددة وكفاءة الطاقةبال الدولي السابع لالستثمار  المنتدىأهداف 

للباحثين والمهندسين واالقتصاديين ورجال األعمال    ودوليةإقليمية  منصة    ,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

 

 .تقنيات االبتكارات الخضراءتحفيز  -3

 

 خلق فرص الستخدام الطاقة المتجددة في الدول العربية. -4

 

 اعتمادها إقليميا. ,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

 

 . ي الوطن العربيإستراتيجية الطاقة ف 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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 العربي السادس للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة   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
 األنماط الزراعية المتطورة والطاقة المتجددة لتحقيق األمن الغذائي   .11
 الهيدروجين األخضر   .12

 

 السيارات الكهربائية  لسابعموضوع العام والعنوان العريض للمنتدى ا

خالل هذا العام سيييييتم على التركيز على محور السيييييارات الكهربائية  وتشييييجيع  

اسيييييتخيدامهيا في اليدول العربيية على وجيه العموم واألردن خياصييييية لميا في ذلي  من 

بسييرعة الى توسييعة  لوحاعتبارات اقتصييادية واجتماعية وبيئية  علما بان العالم بت

تصييل عدد السيييارات الكهربائية   أنالسيييارات والحافالت الكهربائية  ومن المتوقع  

حييث تعتبر السيييييييارات     2040سيييييييارة في العيام    مليون  300في العيالم حوالي  

% من الوقود وتقطع مسييييافات كبيرة وتشييييجع على 80من   أكثرالكهربائية موفرة  

اسيتخدام الطاقة الشيمسيية النةيفة وهب تعتبر األسياس في المدن الذكية محور التمنية  

 المستدامة في كل العام .
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تقسيم 

رعاية المؤتمر إلى ثالثة أنواع،  

 رعاية بالتينية ورعاية ذهبية ورعاية فضية. 

دينار، والرعاية الفضية  آالف ةعشر  (10000دينار، والرعاية الذهبية ب) ألفين ( عشر 20000تحدد الرعاية البالتينية ب)

 دينار. آالف سبعة( 7000ب)

 تمنح االمتيازات التالية للراعي البالتيني:   

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

 للمشاركة بإلقاء كلمة وذل  أثناء االفتتاح.يمنح مدة خمسة دقائق 

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

 حضور مجاني للمؤتمر وذل  لثالثة أشخاص من الجهة صاحبة الرعاية.

 ( متر مربع من المعرض. 12مساحة )

 

 

 

 

 

 

 تمنح االمتيازات التالية للراعي الذهبي:   

 (.Postersلوحات دعائية خاصة بهذه الجهة في أرجاء المؤتمر )حق عرض 

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

 حضور مجاني للمؤتمر وذل  لشخصين من الجهة صاحبة الرعاية. 

 ( متر مربع من المعرض. 9مساحة )

 تمنح االمتيازات التالية للراعي الفضي:   

 (.Postersة خاصة بهذه الجهة في أرجاء المؤتمر )حق عرض لوحات دعائي

 حضور مجاني للمؤتمر وذل  لشخص واحد من الجهة صاحبة الرعاية.

 .( متر مربع من المعرض6مساحة )
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 :معلومات االتصال 

 ألي معلومات واستفسارات أخرى يرجى التواصل على:  

www.arec.org.jo   :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 

شاملة مبيت ثالث ليالي فندق جاد     .دوالر للمشار  0021رسوم المنتدى   :   

للمتر المربع. دوالر  250رسوم المعرض :   

http://www.arec.org.jo/
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mailto:info@arec-jo.com
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