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  (اإلسكوا)اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

  
  
  
  

  رـريـتق
  

  الطاقات المتجددةورشة عمل بناء القدرات حول تكامل اجتماع 
  العربيةفي المنطقة والتوزيع  مع شبكات النقل

  2015ر أيلول/سبتمب 3-2عّمان، 
 

  زـموج
  

بالتعاون مع االتحاد العربي للكھرباء وشركة الكھرباء الوطنية في األردن، ورشة اإلسكوا  نظمت  
، في والتوزيع في المنطقة العربيةعمل تدريبية حول تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات النقل 

، في المقر الرئيسي لشركة الكھرباء الوطنية. وقد جاءت ھذه 2015أيلول/سبتمبر  3و 2يومي  انعمّ 
 المؤرخ، E/25/9/15سكوا، (الكتاب رقم لورشة استجابة لطلب االتحاد العربي للكھرباء من اإلا

العاملين في  قدراتبناء بھدف )، وعليه، تم االتفاق على تنظيم ورشة العمل التدريبية 5/2/2015
  .والطاقة المتجددة لكھرباءمجاالت افي  العاملة مؤسساتالوزارات وال
  

مجاالت ربط مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات النقل في  المواضيعمن  اً ناقشت الورشة عدد  
متطلبات تكامل مصادر  ؛الكھرباء إلنتاج أھمھا: تكنولوجيات الطاقة المتجددةالعربية.  لتوزيع في الدولوا

ة التنظيمية والمؤسساتيالفنية والجوانب ؛ الفرص والتحديات؛ الطاقة المتجددة مع الشبكات الكھربائية
 ودروس مستفادة من الخبراتة دراسات حالإلى  ضافةإ ؛واالقتصادية للتكامل مع الشبكات الكھربائية

الشبكات والطاقة المتجددة مجاالت في  العاملينمن  56وقد حضر ورشة العمل  بية. ووراألالمحلية و
  .الدول العربيةفي  الكھربائية

  
من ورشة العمل، الھدف ويتضمن: مقدمة،  ورشة العمل حول وتعرض ھذه الوثيقة تقريراً   

  يم االجتماع.تنظيم االعمال، ونتائج تقيو لعروض المقدمة،وا المواضيعو
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  ةمـمقد
 
تمتلك المنطقة العربية امكانيات كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة (خاصة الطاقة الشمسية وطاقة   -1

ً  خطط طويلة األمدمن خالل الرياح)، وقد أعلنت معظم الدول العربية عن أھداف الستخدام الطاقة المتجددة،   وفقا
استخدامات الطاقة المتجددة، وتظھر عزيز الخطوة األولى نحو ت ھدافھذه األ تمثلو، لظروف كل دولة ورؤيتھا

تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع ويعتبر الطاقة المتجددة،  لتطبيقاتااللتزام السياسي بشأن االستخدام المستقبلي 
مشاريع ، ال سيما ة الحجمكبيرال ھامشاريعطاقة المتجددة، ودافع لحاسم في تحقيق أھداف الأمر الشبكات الكھربائية 

مصادر المتجددة الن تحقيق النمو في توليد الطاقة الكھربائية من والجدير بالذكر أطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ال
لتحقيق أمان حيان، مع الشبكات الكھربائية ومع استثمارات اضافية في كثير من األتكامل في المنطقة العربية ي

الكھرباء من  إلنتاج معرفة اآلثار المحتملةومن الضروري في ھذا السياق  الشبكات وتشغيلھا وموثوقيتھا. 
خص ضبط ، ومتطلبات االحتياطي، وما يالالزمة القدرة المجھزةفيما يتعلق بمصادر الطاقة المتجددة، خاصة 

أرجحات في الطلب على الطاقة، وتشغيل ومراقبة الشبكة ستقرار النظام، والتاالتردد، والجھد/التوتر والذبذبة/
خرى فإن تكامل الطاقة المتجددة مع الشبكات الكھربائية يعزز أمن الطاقة الكھربائية ومن ناحية أ كھربائية. ال

  بيئية واجتماعية.و قتصاديةا قليمي، ويحقق منافععلى المستويين الوطني واإلواالستقالل الطاقي 
  
 ، طلب االتحادمصادر الطاقة المتجددة مع الشبكاتمجموعات توليد الكھرباء من ھمية ربط ألونظراً   -2
، حول تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع التعاون لتنظيم ورشة عمل تدريبيةسكوا عربي للكھرباء من اإلال

قدرات بھدف بناء ه، ھذساس، تم تنظيم ورشة العمل شبكات النقل والتوزيع في المنطقة العربية، وعلى ھذا األ
  .العربية الدولفي الوزارات والمؤسسات العاملين في 

  
  ھدف الورشة  -أوالً 

  
 نظيميةوتبادل الخبرات وصقل المھارات الفنية والت للحوارر فرص يتوفإلى  الورشة فھدت  -3

الطاقة المتجددة مع شبكات  مصادر مجموعات توليد الكھرباء منالمتعلقة بربط  والمؤسساتية حول القضايا
الخبرة الستفادة من لضافة إ ربط، وكيفية تجاوزھا،تواجه عملية الالتي  والصعوبات معوقاتوتحديد ال ،الكھرباء

ً  يمر الذاأل، وتطبيقات الطاقة المتجددة يمجاالت الربط الكھربائ يف بيةووراأل لالستفادة من مصادر  يفتح آفاقا
  تحقيق التنمية المستدامة. في إطار، الطاقة المتجددة

  
ً نيثا   العروض المقدمة  -ا

  
ھج ومتطلبات نُ ؛ ونتاج الكھرباءا: تكنولوجيات الطاقة المتجددة إلأھمھ األمورمن  اً ناقشت الورشة عدد  -4

تواجه التكامل مع شبكات التي  الفرص والتحديات؛ وت الكھربائيةتكامل مصادر الطاقة المتجددة مع الشبكا
اإلطار التنظيمي والمتطلبات الفنية والمؤسساتية واالقتصادية لتكامل الطاقة المتجددة مع الشبكات و؛ الكھرباء
لدعم الطاقة المستدامة  قليميةاألجندة اإل إطار يالطاقة المتجددة وربطھا مع الشبكات ف دعم؛ والكھربائية
  .بيةووراألو حليةالم من الخبرات وطنية وإقليمية ودروس مستفادة لةدراسات حا؛ وللجميع

  
  معوقات التكامل بين مصادر الطاقةص وتحديات وفر  -ألف

  المتجددة وشبكات الكھرباء
  
ً من جزأين تضمن الجزضعرقدم السيد وليد الدغيلي، خبير اإلسكوا،   -5  الطاقة(أ)  األول: ءا

؛ التركيز على المصادر المتجددةع المنطقة العربية والعالم م يواستھالكھا ف تطور استخدامھاووتكنولوجياتھا 



-4 - 

 

عرض بيانات من خالل الكھرباء  إلنتاج االستفادة من الطاقة المتجددة فيإمكانات الدول العربية وفرصھا (ب) 
 ،المنطقة العربيةفي  من تلك المصادراالستفادة ، وإيجابيات ودوافع حول إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح

ً ستالكون ليأن وكيف يمكن  الوضع الراھن مع عرض   لتعزيز نظم الطاقة المتجددة. راتيجية العربية دافعا
  ؛ مؤشرات كلفة توليد الكھرباء من المصادر المتجددةإلى  ضافةالمنطقة، باإلفي  يلشبكات الربط الكھربائ

ن بين االنتاج قواعد تجھيز وإدارة االنتاج على الشبكات الكھربائية، حيث تم التأكيد على أھمية التوازو(ج) 
 احتساب إجماليكما تم عرض طريقة وضرورة ضبط الجھد والذبذبة،  وجودة التيار الكھربائي واالستھالك

أشكاليات  حول ذلك؛ و(د) ،مع تقديم أمثلةھذا الصدد  يالقدرات المجھزة الالزمة واالعتبارات الواجبة ف
: ھذا الصدد أوضح يوفوتحديات تغذية الشبكات الكھربائية بالطاقة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح 

وكيف يمكن تحديد القدرة المجھزة وعالقتھا بالكفاءة سمية المجھزة والطاقة المنتجة العالقة بين القدرة اإل
 –أثير على كفاءة المجموعات االنتاجية العاملة على الشبكة الت – حالة الخاليا الكھرضوئية يودرجة الحرارة ف

  الالزمة.عتبارات اإلوربط مجموعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى  الحاجة
  
الفجوات  ثم أوضح –ميجاوات  50ع سلونوفا مشروع عين بنى مزار بالمغرب ومشرو كما استعرض  -6

أن قطاع الكھرباء لم يصل إلى  وقد خلص العرض  .والتمويلية السياسية والتشريعية والتنظيمية والمؤسساتية
وأن اعتماد المصادر المتجددة خاصة الطاقة  ،بعض الدول العربية يف يواالقتصاد يالفن النضوجإلى  بعد

ھمية وجود أ ، مؤكداً علىھذا االتجاه يالحل مع إدراك وجود صعوبات ف يالشمسية وطاقة الرياح يساھم ف
  .للتغلب على تلك الصعوبات والسياسي والتشريعي يقرار األمنواالست الحكم الرشيد

 
   تضمن:و الشبكات الذكية والطاقة المتجددةحول فكان د الدغيلي أما الجزء الثاني من عرض السي  -7

حماية التجھيزات خاصة فيما يتعلق ب دارة الشبكة الكھربائيةإفي  عن الشبكات الذكية وأھميتھا مقدمة (أ)
إعادة ھيكلة  ،، وأھمھاشبكات ذكيةإلى  سباب الحاجةأ (ب)و؛ االستجابة للتغيرات الطارئة على الشبكة وسرعة

ھمية الالزمة لكفاءة الطاقة ولنوعية األ يالءوإ ،زيادة القدرة المطلوبة من جانب المستھلكين، وقطاع الكھرباء
 إلنتاج ولويةعطاء األوإالشبكات الكھربائية  الكھرباء على إلنتاج دخول تطبيقات الطاقة المتجددة، والكھرباء

تحقيق التوازن بين ، وكھربائية بين الشبكات المتجاورةدعم تبادل الطاقة ال،  والمتجددةالمصادر الكھرباء من 
عتبارات أھم االو مواصفات الشبكات الذكية ؛ و(ج)للشبكة أھمية المراقبة اللحظية، واالنتاج واالستھالك
ً كل من الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي والصين،  يفددة لھذه الشبكات والمواصفات المح أن  موضحا
الذكاء البشري تكوين نموذج مشابه لنموذج إلى  مستويات تكنولوجية، ةربعأمن خالل  ،تھدف الشبكات الذكية

 آليات؛ و(د) الكھربائيةمنظومة لبا يللتحكم المثال للقيام بالوظائف الالزمة ،ساعدةممع عناصر  ،نسانوعقل اإل
والحصول على البيانات  ياالشرافتحكم العدة أنظمة أھمھا: نظام  عتمد علىتالتي  الشبكات الذكية عمل 

)SCADA(، نظم نقل مرنة وبديلة و)FACTS(نظام تحكم واسع النطاق ، و)WACS(نظام مراقبة واسع النطاق ، و
)WAMS( . عدادات الذكية ال ودورسياق متصل استعرض السيد الدغيلي أھمية  يوف)Meters Smart(  تسمح التي

في  طول ونقل المعلومات واستالمھاأعد، وتسجيل المعلومات لفترات بتسجيل منحنى االستھالك والقراءة عن بُ 
كثر دقة وتعمل على األالذكية  وتعتبر العدادات، الشبكةإلى  المستھلك ومن المستھلكإلى  االتجاھين، من الشبكة

؛ االستھالك خالل فترات الذروة يالطلب على الطاقة لتفاد وتتيح إدارةمراقبة الخسارات على شبكة التوزيع 
، مخاطر التلوث الكھرمغناطيسي والكھربائي، و: خصوصية المعلوماتاومنھالشبكات الذكية  شكاالتإ )ھو(
دمج الكھرباء  يأن الشبكات الذكية ذات أھمية كبيرة فإلى  لعرض. وقد خلص امقاييس وأكوادإلى  الحاجةو

بد من دراسة البعد الفني  التطبيق الشبكات الذكية من أجل والشبكات،  يالمنتجة من المصادر المتجددة ف
  .طار مؤسساتي وتنظيمي لذلكلھا ووضع إقتصادي الوا
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  الشبكة الكھربائيةة المتجددة مع ُنھج ومتطلبات تكامل مصادر الطاق  -باء
  المنطقة العربية يف

  
ً  مصر – تنظيم مرفق الكھرباء وحماية المستھلكجھاز من مروة مصطفى  السيدةقدمت   -8 من  عرضا
الوضع الراھن  حيث استعرضت "االعتبارات التشريعية والتنظيمية واالقتصادية"  حولول ين، األأجز

خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمبادرة  ،العالم والمنطقة العربية يلتكنولوجيات الطاقة المتجددة ف
  ات الطاقة المتجددة واالستراتيجية العربية لتطوير تطبيق، الطاقة المتجددة اإلقليمية لتعزيز

الذي الھدف و وضع :وأھمھامراحل صنع القرار فيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة بينت و، )2030- 2010(
السياسات ختيار ، واالمنتجة مزيج الطاقة الكھربائية نسبة من الطاقة المتجددة فيإلى  الوصولفي  يتمثل
دوات ووضع إطار لتنفيذ السياسات واأل التصميم، ولمالية والتسعيريةاخاصة تدعم تحقيق الھدف  يدوات التواأل
ين واللوائح وتوزيع عداد مؤسسي وصياغة القوانإلتاج الذي يح التنفيذ، وحقيق الھدفلمھمة مرحلة  يوھ

 يالتقدم فقياس و، رصد التطورات الفعليةتطلب تالتي و اإلدارة والمراقبة والضبط والتحسين، والمسؤوليات
من  دواتاألتعديل األھداف واالستراتيجيات والسياسات وتصميم  ، وأخيراً إعادة تقييم السياساتو، تحقيق الھدف

ة عند وضع التشريعية والتنظيمية واالقتصاديمناقشة االعتبارات ايضاً العرض  وتضمن . أجل تصحيح المسار
 يوتفاد الواضحةووضع التشريعات المناسبة أھمھا:  مع التأكيد على عدة أمورقة المتجددة استراتيجيات الطا

، الطاقة ن التخطيط الوطنيال يتجزأ م اً جزء اعتبار تخطيط الطاقة المتجددة، وتضاربھا مع بعضھا البعض
فة لكل، واالجھات ذات العالقةالتنسيق بين و ،أمر بالغ األھمية لمشاريع الطاقة المتجددةالمدى  التخطيط الطويلو

ھي المقياس الرئيسي  )LCOE( باء المنتجة على مدى عمر المشروعلوحدة الكھر الحالية (الثابتة والمتغيرة)
 .تجددة ومقارنتھا بنظم التوليد االخرىجدوى االقتصادية لمشاريع الطاقة الملل
  
االعتبارات التقنية وتقييم المخاطر " حولركز تفمروة مصطفى  سيدةمن عرض ال يالثان ءالجزأما   -9

تخاذ القرار والتخطيط، من حيث اطار العام لمشاريع الطاقة المتجددة بمناقشة اإل توبدأوتمويل المشاريع" 
 الطاقة المتجددة عند وضع استراتيجياتتخاذھا الواجب اتمويلية الفنية والعتبارات واإلوالتطوير، والتنفيذ، 

غير ( للطبيعة المتقطعة لجوانب الفنية نظراً العناية باضرورة على حيث أكدت . اطرتقييم المخإلى  باإلضافة
تخطيط التوليد والتوزيع وما يتعلق بھما من التركيز على مع مدادات الكھرباء من المصادر المتجددة، إلثابتة) ال

ً . وقد يمركزتحكم كواد فنية، وأ، وتحتية وبنيةومستقبلي،  متكامل االستثمارات موضوع ناقشت أيضا
عرض بعض إلى  باإلضافة ،)من التصميم حتى التشغيل(الطاقة المتجددة  حياة مشروعطوال وتوزيعھا 

المخاطر  مع تحليل الالزمةموال ذب رؤوس األجبل وسُ ھا، ومراحلخاصة باالستثمار والتمويل الاالرشادات 
والبيئية االجتماعية والمخاطر المالية والفنية ، بما في ذلك طوال حياة المشروعوإدارتھا ية والكمية النوع

المخاطر الفنية ومخاطر ر وتعاملھا مع تلك المخاطر خاصة حالة مص، وقد تم عرض والتشريعية والتنظيمية
  .)Feed-in Tariff(تعرفة التغذية 

  
  نظامعلى  در الطاقة المتجددة غير المبرمجةتأثير التوليد من مصا"  - جيم

  والمجدي تقييم الحد األقصى الممكنو" "الكھربائية الشبكة     
  "لحصة الطاقة المتجددة غير البرمجة 

  
 - CESI في المجموعة االستشارية برونو كوفا، رئيس نظام الطاقة، واألسواق والتنظيم السيدقدم   -10

ً بإيطاليا رمجة (الطاقة المب"تأثير التوليد من مصادر الطاقة المتجددة غير  من جزأين، األول حول ، عرضا
التي ينبغي العوائق  من النقاط الفنية أھمھا اً عددتناول ف ،"على نظام الشبكة الكھربائية رة)المتجددة المتغيّ 

المتعلقة  اتحسابال؛ ورة)من مصادر الطاقة المتجددة غير المبرمجة (المتغيّ انتاج الكھرباء تجاوزھا لتعزيز 
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؛ العكسيةوإدارة القدرة  يالجھد الكھربائ منحنى؛ وھربائية المتاحةالك السعةوميزان  االحتياطي اإلضافيب
شراء الطاقة سعر  يتشوھات فمخاطر ال؛ و)حالة إيطاليا( في ظروف الحمل المنخفض مخاطر زيادة التوليدو

التعامل ؛ و)يطالياحالة إ(من المصادر المتجددة  الشبكة بسبب التوليد إشكاليات؛ و)با الغربيةوحالة أور(المولدة 
  .التردد) أو انخفاض ياددزاحالة ( ديناميكيةالظروف ال حالة في الربطظام ن سلوكمع الظروف االستثنائية و

  
كز على "تقييم الحد األقصى الممكن والمجدي لحصة رفيسيد برونو كوفا أما الجزء الثاني الذي قدمه ال  -11

وتأثير الكھرباء : الشبكة ونظام التوصيل بھا أھمھا ،من النقاط ، من خالل عدد"الطاقة المتجددة غير البرمجة
ت تحليال؛ والظروف الديناميكية يداء فاأل أھمية حسنواستقرار الجھد ؛ والمولدة بالرياح على موثوقية الشبكة
على  نظام طاقة  )Capacity Credit(إجراءات تقييم تأثير القدرة االئتمانية  النظام والشبكة مع التركيز على

 عدم ثبات القدرة المولدة منمع من أجل التعامل  ،ح وكذلك االحتياطي اإلضافي وموازنة القدرة الكھربائيةالريا
البعيد على المديين حصائية اإل ھاراتوتحليل تغيُّ ھا التعريف العام الحتياطيات التشغيل وتفعيل؛ والطاقة المتجددة

  داء النظام.قق من أوتوسيعھا األمثل والتحنظم التوصيل بالشبكة ؛ ووالقصير
 

  "دور ھيئات تنظيم القطاع في تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة والشبكات"  -دال
 ً   "و"إنتاج واستھالك الطاقة في الحاضر والمستقبل عالميا

  
ً من جزأين، الجزء األول ، ميثاق الطاقة/خبير تنظيم قطاع الكھرباء، أرنستو بونافي السيدقدم   -12 عرضا
من  اً عددوتناول   "."دور ھيئات تنظيم القطاع في تحقيق التكامل بين مصادر الطاقة المتجددة والشبكات حول

، حيث ناقش نظام الترخيص والملكية، ئات التنظيمية الوطنيةيوالھ قطاع الكھرباءتحرير (أ) القضايا أھمھا: 
قانوني، اللة، واإلطار للھيئات واختصاصاتھا، والمساء ھداف العامةواألوالتكامل اإلقليمي،  وحماية المستھلك،

إلى  وضع التعرفة وقواعد ومعايير الشبكات، ومراقبة السوق، والوصول( والمراجعة القضائية، والصالحيات
فوائد الطاقة المتجددة وإيجابيات ربطھا مع  أھم  واالستدامة البيئية؛ و(ب)المعلومات، وحماية المستھلك)، 

تقليل االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة ودعم أمنھا  تشمل:و ،الشبكات
المناطق إلى  تنمية الصناعية وإمدادات الكھرباءالعلى المدى الطويل، وتعزيزالمنافسة في السوق، ودعم 

محاور  العمل على عدة نبغيدة يتعزيز مصادر الطاقة المتجدمن أجل حماية البيئة. وإلى  باإلضافة الريفية،
 ،لتحقيقھا المالئمة لياتاآل واعتمادللطاقة المتجددة وضع أھداف وطنية  ھمھا: اإلطار التشريعي والتنظيمى؛أ

في  مزيج الطاقة يھداف مشاركة الطاقة المتجددة فأ ؛ (ج)والتعامل مع آلياتھا األسواقإلى  لوصولل باإلضافة
عرض بعض و ،الدول العربية يف ”Energy Index“مؤشر الطاقة إلى  باإلضافة ،2030الدول العربية حتى 

با، ونسبة وورأالدول العربية و يالطاقة المتجددة ونسبة مشاركتھا ف مشاريعالمعلومات واالحصاءات حول 
  .2012با) عام ودول أور ي(ف "Euro/Mwh" من الكھرباء منتجةمشاركة الطاقة المتجددة لكل وحدة 

  
 الطاقة واستھالكإنتاج "بدأ بنبذة حول ف، ارنتسو بونافي سيدمن العرض الذي قدمه ال يلثانأما الجزء ا  -13
ً في  المناطق المختلفة من العالم عام  ي، وناقش استثمارات وقدرات الطاقة المتجددة ف"الحاضر والمستقبل عالميا

 عام يورو مليار 23إلى  ن تصلتوقع أي يوالت(منطقة المتوسط  ي، مع التركيز على االستثمارات ف2013
از، أسواق الكھرباء، كفاءة نظم الطاقة (الغإلى  باإلضافة منطقة المتوسط، يف تشغيل نظم النقلو ،)2023
واثيق ، ثم ناقش مدولة 40يضم أكثر من  يمنطقة االتحاد من أجل المتوسط والذ ية والطاقة المتجددة) فالطاق

)، 2015الميثاق الدولى الجديد للطاقة عام ؛ و1994عام  معاھدة ميثاق الطاقة؛ وعام يبوورالميثاق األالطاقة (
التجارة والنقل، وتنمية مستدامة، وسواق، منافسة األوتشريعات، أمن الطاقة، من ذه المواثيق وما يتعلق بھ

في  للطاقة فقد اعتمد الدولى الجديد ا يخص الميثاقموفي استثمارات. والسيادة الوطنية، وتسوية المنازعات، و
ً 2015يار/مايو أ 21و 20الھاي في  ً  ، وھو إعالن سياسي، وليس ملزما   .قانونا
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  ضوء كود الشبكة متطلبات مصادر الطاقة المتجددة في المستقبل في  -ھاء
  ENTSO-Eمن مشغلي نظم نقل الكھرباء/ األوروبية المقترحة

  
ً  في فرنسا، RTEشبكة نقل الكھرباء/في  مدير المشاريع، باسكال برتوليني قدم السيد  -14 حول  عرضا

ضوء كود الشبكة األوروبية المقترحة من مشغلي نظم نقل  يالمستقبل ف يمتطلبات مصادر الطاقة المتجددة ف"
ن أباعتبار  لدروس المستفادة من ربط الطاقات المتجددة مع شبكات الكھرباءاناقش و"، ENTSO-Eالكھرباء/

 المنتظر ، ومنباوأور يلتطوير مصادر الطاقة المتجددة ف يساسالمحرك األ الكھرباء كانتطوير شبكات نقل 
ربع مناطق من أ يسواق الكھرباء فتكامل أ بدعم "TYNDP 2014" ة العشرية لتطوير شبكات النقلالخط تقومن أ

استثمارات ربط  أخذت )، وقدإيطاليا -  يرلندا مع بريطانياآ -البرتغال  سبانيا معإ - (دول البلطيق  أوروبا
ً تيرا وات ساعة  100-30 إمدادحيث يتم  ،االعتبار يمع الشبكة ف المصادر المتجددة  الطاقات المتجددة من سنويا

طاقة وتحسين ن تطوير نظم الشبكات الذكية سوف يساعد على زيادة كفاءة ال، والجدير بالذكر أالشبكةإلى 
ً على الشبكة تدفقات الطاقة  من المتوقع أن تكون ال انهإ ،واالستھالك التوازن بين االنتاج بسبب ربط  أكثر تقلبا

ن ربط المصادر وعليه فإ في جميع أنحاء أوروبا.  الطويلةعبر المسافات خاصة ، المصادر المتجددة مع الشبكة
  .النقل تطوير كبير لنظم شبكاتإلى  يحتاجالبلدان العربية ربما  يالمتجددة مع الشبكات ف

  
  ABBتجربة  -كامل محطات الخاليا الكھرضوئية مع شبكات النقل والتوزيعت  -واو

  دروس مستفادة ودراسة حالة
  

ً ABBمن شركة  ،السيد بيترو رابونيقدم   -15 تكامل محطات الخاليا الكھرضوئية مع حول " ، عرضا
تكنولوجيات أ العرض بمقدمة عن بد، "ةدروس مستفادة ودراسة حال ABBتجربة  -شبكات النقل والتوزيع

ألف  150ھذا المجال  يعمل فيو ردوال مليار 42 بحدودسنوى  حقق دخليُ  النظم الكھربائية، حيث يتمتة فاأل
ً دوالر  مليار 1.5تم استثمار حوالى ويعامل،  عدد من  ت مناقشةوقد تم مجاالت البحوث والطوير. يف سنويا

؛ لكترونيةلتصنيع المكونات اإل والدعم الھندسي ؛ والخاليا الشمسية؛الجوانب الفنية منھا: أكواد الشبكة
تكامل إلى  يتؤد يالنھاية تم عرض أھم العوامل الت يوف .يات التيار الكھربائمتوافقو ؛ئيةالمحوالت الكھرباو

  الخاليا الكھرضوئية ونظم الشبكة الحديثة. أنظمةناجح بين 
  

  ية لدعم الطاقة المستدامة للجميعاألجندة اإلقليم  -زاي
  ع التركيز على الطاقة المتجددم

  
ً اإل ،إدارة سياسات التنمية المستدامة -قسم الطاقة من ، لسيد صالح قنديلقدم ا  -16 حول  سكوا، عرضا

القضايا التالية:  علىوركز  لدعم الطاقة المستدامة للجميع مع التركيز على الطاقة المتجددة"، قليمية"األجندة اإل
، وأھمھا الصحة والفقر والجوع والبطالة تواجه المنطقة العربية يالتحّديات التأمن الطاقة وترابطه مع (أ) 

أھداف وغايات تحقق التنمية المستدامة في إلى  تحديات، وكيف يمكن تحويل ھذه الوالتعليم والمياه وأمن الطاقة
العربية صدرت عن  أولوية للمنطقة 15تم التعرف على  إطار تحقيق األھداف التنموية العربية يوف .المنطقة

طار ؛ و(ب) الطاقة المتجددة في إ2014يار/مايو أ 11عّمان  ،مجلس وزراء الشؤون االجتماعية العرب
الوثيقة كل من  يجاء حول الطاقة المتجددة ف ، وقد تم عرض ماSDGs - وأھداف التنمية المستدامة 20ريو+

 الھدف السابع ال سيماوأھداف التنمية المستدامة، ، المستقبل الذي نصبو اليه"": 20ريو+الصادرة عن  الختامية
وغاياته الثالث “ ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة”
تحقيق زيادة كبيرة في حصة ؛ وبتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقةضمان حصول الجميع (

ي للتحسن في كفاءة استخدام مضاعفة المعدل العالم؛ والمتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية الطاقة
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مبادرة األمين العام لألمم المتحدة حول ؛ و(ج) غاياتتلك الالمؤشرات المقترحة لقياس وقد تم عرض   .الطاقة)
برنامج العمل العالمي لمبادرة  تم التعرف على واألجندة االقليمية لتفعيلھا، وقد “الطاقة المستدامة للجميع”توفير 
في تونس، قليمية الخمس في بيانھم المشترك الصادر ومقترحات اللجان اإل“ دامة للجميعستالطاقة الم”توفير

كرت الطاقة مجاالت ذُ  8شملت  يتمجاالت العمل المقترحة والو، 2014/نوفمبر يثانالتشرين في الحمامات 
 يفغير مباشر بشكل كما ذكرت "مراجعة األطر الخاصة بالطاقة المتجددة"  واحدة منھا يف مباشرة المتجددة

نھاية العرض تم التأكيد على ضرورة توظيف أھداف التنمية المستدامة (خاصة الھدف السابع)  منھا، وفيستة 
قليمية والدولية لمسارات اإلوالفھم المعّمق ل ، والتفاعل“اقة المستدامة للجميعالط”ومبادرة األمم المتحدة لتوفير 

 يف الكھرباء شبكاتبنتاج الكھرباء منھا إمصادرھا، وربط تجھيزات تعزيز من أجل المتعلقة بالطاقة المتجددة 
  .العربية الدول

  
  تكامل إنتاج الكھرباء من طاقة الرياح مع شبكات النقل والتوزيع،  -حاء

  منزيشركة ستجربة 
  

 فيھانبذة عن شركة سيمنز حيث يعمل  (أ): تضمنمن شركة سيمنز، عرضاً السيد حسان درويش قدم   -17
ر؛ البحوث والتطوي فييورو  مليار 4.1منھا يورو،  مليار 72حوالى تبلغ إستثمارات سنوية ألف عامل مع  343

تحليل ، قلن، فواقد الھاأكوادوالمستفيدة من مصادر الطاقة المتجددة  تصميم الشبكات حول دراسةعرض و(ب) 
مثال ( مع الشبكةالتكامل ؛ و(ج) المشاكل التقنية حلّ ، المعدات المساعدة، تصميم نظم الحماية، القدرةنوعية 

عرض ؛ و(د) العكسيةالقدرة  يوالتحكم ف ظم الرصدعد وشبكات االتصال ونُ نظم التحكم عن بُ و )مزرعة الرياح
 يكھرضوئية وطاقة الرياح فستخدام الخاليا الاة (كحول الطاقة المتجددة وربطھا مع الشب حالةدراسات  أربع
الطاقة المتجددة  - تراكلشمال إن/تكامل الطاقة المتجددة مع الشبكة - 2022مانيا بحلول عام /الALLGÄU مدينة

  .)EXPO 2015 Milan( إيطاليا/ميالن تكامل الشبكات الذكية - /إيطاليا) سافوناالحرم الجامعي  يف
 

 الوطنيةوراق األ  -طاء
  

صادر الطاقة وخصائص قطاع م(أ) منت معلومات حول: ضورقة ت قدم السيد أيمن اسماعيل: فلسطين  -18
 في اً من إسرائيل، ويواجه عجز من إحتياجاته في المائة 88مد على استيراد فلسطين، والذى يعت يفالطاقة 

 المؤسساتية مع التركيز على ھيكلة القطاع والنظم والقوانين تالترتيبا في المائة؛ و(ب) 67إلى  صلمدادات ياإل
رفع مشاركة الطاقة إلى  تھدف ية العامة للطاقة المتجددة، والتياالستراتيج؛ و(ج) الحاكمة لقطاع الطاقة

 طينية للطاقة الشمسيةالمبادرة الفلس(د) و؛ 2020القدرة الكھربائية بحلول عام  يففي المائة  10إلى  المتجددة
   ؛2015منزل حتى عام  1000ميجاوات من الخاليا الكھرضوئية على أسطح  5تركيب إلى  تھدف والتي

  القطاعات المختلفة. يالطاقة المتجددة ف أھم مشاريع) ھو(
 

ركزت  "المنظومة الكھربائية والطاقات المتجددة بالمغرب" حولورقة قدم السيد موالي ھجو : لمغربا  -19
، المغربفي وتطوير النظام الكھربائي  استراتيجية تنمية، والنظام الكھربائي المغربيتحديات تنمية : على
مصادر تلبية الطلب على ، والشبكة الكھربائية، و2014القدرة اإلجمالية عام ، والمنظومة الكھربائية بالمغربو

اإلطار ، التشريعي والتنظيمياإلطار ، جددةمتة ال(إستراتيجية الطاق برنامج تطوير الطاقات المتجددة، والطاقة
  .)لتسھيل تطوير الطاقات المتجددة وبرامج حلول، التقني

 
  نبذة عن وضع الطاقة تضمنت ورقة  قدمت السيدة الشيماء رجائي جبر :ألردنية الھاشميةالمملكة ا  -20
  للطاقة  يطار التشريعاإل ومعلومات عن ،2020و 2010 يعام ردن، ومقارنة مزيج الطاقة فياأل يف

سبل ، و)قة المتجددة المختلفة (فلس/ك.و.سالطا للكھرباء المنتجة ومن مصادرالتعرفة المرجعية ، والمتجددة
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 2017عام وم.و.)،  592( 2016عام  يمشاريع الطاقة المتجددة المخطط لھا ف، ونظم الطاقة المتجددةتطوير 
من شركة الكھرباء الوطنية لربط مشاريع الطاقة المتطلبات الفنية ، وم.و.) 1025( 2018 وعام م.و.)، 842(

  .المتجددة بالشبكة
 

حول المشاريع الحالية والخطط ، أعّدھا السيد ياسر سعيد، ورقةقدم السيد أيمن قادر : السودان  -21
فرد نبذة عن قطاع الكھرباء (الكھرباء المولدة والمستھلكة، االستھالك لكل  تضمنتالمستقبلية للطاقة المتجددة، 

المشاريع الجارية منفذة (أطلس الشمس وأطلس الرياح)، وال التحضيرية المشاريعو، ونسبة إمدادات الكھرباء)
ميجاوات، برنامج إنارة القرى  20مشاريع طاقة شمسية بقدرة  4ميجاوات،  300مشاريع رياح بقدرة  3(

للطاقة الخطط المستقبلية ، ولزراعة)قطاع افي  ضخ المياهفي  بالطاقة المتجددة، استخدام الطاقة الشمسية
 13.6وركبة، من القدرة الكھربائية الم في المائة 29 ي(مشاركة الطاقة المتجددة بحوال 2031المتجددة حتى عام 

  .)المولدة كمية الطاقة الكھربائيةمن  في المائة
 

 ية لنقلورقة حول الخبرة المكتسبة للشركة المصر قدمت السيدة إيمان عبد الخالق حسن: مصر  -22
اتيجية رستا مع نبذة عنمشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة،  في مجال )EETC(الكھرباء 

في المائة بحلول عام  12 الكھرباء المولدة بحوالى يرياح فمشاركة طاقة الإلى  تھدف يالطاقة المتجددة والت
جراءات الرئيسية لتفعيل ، وناقشت اإل2027ميجاوات من الطاقة الشمسية بحلول  3500 إلى باإلضافة 2020

سعار الكھرباء) أإصالح التعرفة ( جراءاتلقطاع الخاص، وأھم ھذه اإلمن أجل تفعيل دور اھذه االستراتيجية 
إلى  باإلضافة ،2014 ي كانون األول/ديسمبروإصدر قانون الطاقة المتجددة ف ،(FIT)وإصدار تعرفة التغذية 

   .2015 آذار/مارس يف 17إصدار قانون االستثمار رقم 
  

ما تم بحثه خالل ورشة العمل وأنه يجب متابعة الجلسة الختامية على أھمية  يأكد المشاركون فوأخيراً   -23
نھاية  يوف  .نقل والتوزيع في المنطقة العربيةالعمل من أجل تعزيز تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات ال

  .تم توزيع شھادات الحضور على المشاركين ،االجتماع
  

 ً  عمالتنظيم األ  -ثالثا
  

  د االجتماعمكان وتاريخ عق  -ألف
  

عمل التدريبية حول تكامل مصادر الطاقة المتجددة مع شبكات النقل والتوزيع في الورشة عقد اجتماع   -24
، في المقر الرئيسي ان في المملكة األردنية الھاشميةفي عمّ  2015أيلول/سبتمبر  3و 2يومي  ،المنطقة العربية

  .لشركة الكھرباء الوطنية
  

  االفتتاح  -باء
  

إدارة سياسات التنمية  -  قسم الطاقةصالح قنديل من  ة العمل كل من السيدإفتتاح ورش يتحدث ف  -25
، الفتاح الدرادكة االتحاد العربي للكھرباء، والسيد عبد أمين عام، طبخر يفوز والسيد ،سكوااإل - المستدامة
 كلمات االفتتاح بالترحيب بالحضور والشكر لكل مناسُتھلت ، ودنم شركة الكھرباء الوطنية باألرمدير عا

تطوير  يعلى أھمية ورشة العمل ف مجملھا يثائقھا، وأكدت الكلمات فو وتجھيزعداد ورشة العمل إ يفساھم 
نقل  يمجاالت الطاقة المتجددة وربطھا مع الشبكات، وضرورة استغالل ھذا اللقاء ف الفنية للعاملين فيالكفاءة 

  القدرات الفنية للمشاركين وصقل مھاراتھم التنظيمية والمؤسساتية. ورفعتبادل الخبرات و
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  الحضور  - جيم
  

ً  56حضر ورشة العمل   -26    ،من جنسيات عربية وأوروبية نمحاضروو ،من الدول العربية مشاركا
  .وترد أسماء المشاركين في المرفق

  
ً رابع   االجتماع تقييم  -ا

  
 ،تعبئتھا تإستمارة تم 42ن من تحليل نتائج بيّ وتزعت على المشاركين في االجتماع استمارة تقييم، وُ   -27

إلى  المشاركين أن االجتماع كان جيداً في المائة من  83وجدت نسبة  أن تقييم االجتماع جاء على النحو التالى:
في المائة وجدت أن إعداد  83حد مقبول؛ وإلى  أن االجتماع حقق أھدافهوجدت في المائة  73جيد جداً؛ ونسبة 

في المائة وجدت ارتباطاً بين خبرات المشاركين بموضوع االجتماع؛  76جيد جداً؛ وإلى  االجتماع كان من جيد
جيدة جداً؛ وفيما إلى  في المائة أنھا كانت من جيدة 73جال لتبادل الخبرات وجدت نسبة وفيما يتعلق باتاحة الم

جيدة جداً؛ إلى  من جيدةكانت في المائة أنھا  68نسبة  تاحة فرصة إلقامة اتصاالت عمل جديدة وجدتإيتعلق ب
 جيدةفي المائة من المشاركين أنھا كانت من  73نسبة  توفيما يتعلق باالستفادة من االجتماع في المستقبل وجد

وجدت نسبة جيدة جداً؛ وفيما يتعلق بوضوح العروض المقدمة والترتيبات التنظيمية قبل وأثناء االجتماع إلى 
في المائة من المشاركين  93جيدة جداً؛ وأخيراً وجدت نسبة إلى  في المائة على التوالي أنھا كانت من جيدة 70

  .متابعة أنشطة تتعلق بالموضوعجة لأن ھناك حا
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  (*)المرفق
  

  المشاركينقائمة 
  

  الدول األعضاء في اإلسكوا  - ألف
  

  المملكة االردنية الھاشمية
  

  السيد اياد مصطفى سليمان رواشده
  مھندس في مركز الطاقة

  مركز الطاقة 
  ردنيةجامعة العلوم والتكنولوجيا األ

  eyad74@just.edu.joبريد إلكتروني: 
  

  السيد زكريا محمود أحمد داللعه
  أستاذ مساعد
  لمانية األردنيةالجامعة األ

 zakaria.dalalah@gju.edu.joبريد إلكتروني: 
  

  الحسين الرياحيالسيد عادل بدر عبد 
  طاقة، خبير مھندس

  وزارة التخطيط
  بغداد/بريد المأمون

 enginadil_2005@yahoo.comلكتروني: إبريد 
  

 الشيماء رجائي جبرالسيدة 
  مھندس

  شركة الكھرباء الوطنية
  

 السيدة أروى رزق جبر ابو كاشف
  الطاقة المتجددة مديرية، مھندس مساعد

  مفوض وزارة الطاقة النافذة االستثمارية
  وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 Arwa@memr.gov.jo: بريد إلكتروني
 

  السيدة ھدى ھزايمة
  رئيس قسم

  ربدشركة كھرباء محافظة أ
  h.hazaimeh@ideco.com.jo: بريد إلكتروني

  
  السيد أحمد ابراھيم محمد حسين

  مدير قسم
  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 

 ahmad.alhussein@jo.abb.com: بريد إلكتروني
  
  
  

  السيد عزة السنكري
  شمسيةطاقة  ،مھندس مبيعات

  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 
 sankari@jo.abb.com-izzat.al: بريد إلكتروني

  
  السيد وليد سويدان

  الجھد المتوسط ،مدير مبيعات
  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 

  waleed.sweidan@jo.abb.com: بريد إلكتروني
  

  السيد عدنان غرايبه
  مدير الصيانة

  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 
  

  السيد لؤي فيصل الدجاني
  مدير عام الشركة

  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 
 

  وعمر ءالسيد عال
  رئيس قسم التسويق والمبيعات 

  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 
 ala.amr@jo.abb.com: بريد إلكتروني

  
  السيدة روزان محاسنة

  مھندس كھربائي
  شركة كھرباء محافظة إربد

 rozan.mahasneh@ideco.com.jo: بريد إلكتروني
  

  السيد سامي زواتين
  مھندس

  شركة توزيع الكھرباء
  

  أحمد القضاة السيد
  مھندس

  شركة توزيع الكھرباء
  

  السيد عطا صافي
  مھندس

  شركة السمرا لتوليد الكھرباء
  
  

_________________  

  المعني.صدر ھذا المرفق كما ورد من القسم   (*)  
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  (تابع) المملكة االردنية الھاشمية
  

  السيد عايد الضمور
  مھندس

  وليد الكھرباءشركة السمرا لت
  

  سامه شحاده محمود سعادهأالسيد 
  مدير مركز الطاقة، ستاذ مساعدأ

  ردنيةاأل والتكنولوجياجامعة العلوم ، مركز الطاقة
 ossaadeh@just.edu.joلكتروني: إبريد 

  
  اإلمارات العربية المتحدة

  
  السيد حمد مصبح الطنيجي

  مدير اإلدارة العامة لشبكات النقل والتوزيع
  ھيئة كھرباء ومياه الشارقة

 hamad.dtd@sewa.gov.ae: بريد إلكتروني
  

  السيد خليفة محمد الطنيجي
  مدير إدارة المنطقة الوسطى
  ھيئة كھرباء ومياه الشارقة

 khalifa.alteniji@sewa.gov.ae: بريد إلكتروني
  

  السيد أحمد راشد سعيد راشد تريس الظاھري
  صول واألداءمدير قسم استثمار األ

  شركة أبو ظبي للتوزيع
  ardhaheri@addc.ae: بريد إلكتروني

  
  السيد راشد محمد عبدهللا راشد المزروعي

  رئيس شعبة تركيب وصيانة العدادات
  شركة أبو ظبي للتوزيع

 rashed.almazrooei@addc.ae: بريد إلكتروني
 

  مملكة البحرين
  

  ابراھيم خليل ابراھيم أحمد
  رئيس مجموعة العقود

  الكھرباء والماءھيئة 
  ebrahim.khalil@ewa.bh: بريد إلكتروني

  
 السيد جعفر ابراھيم علي سند

  مھندس كھربائي أول
  ھيئة الكھرباء والماء

 jaafar.sanad@ewa.bh: بريد إلكتروني
  
  
  

  الجمھورية التونسية
 

  السيد الحبيب بن سالم باش
  الدراسات والتخطيطمدير 

  الشركة التونسية للكھرباء والغاز
  hbach@steg.com.tun: بريد إلكتروني

  
  الجمھورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  
  السيد بو جمعة ياسين

  مھندس دراسات
  الشركة الجزائرية للكھرباء

  boudjema.yacine@sonelgaz.dzبريد إلكتروني: 
  

  جمھورية السودان
  

  عباس يسن قدور السيد أشرف
  مھندس كھربائي

  الشركة السودانية لنقل الكھرباء
  ashgadoor@yahoo.com: بريد إلكتروني

  
 السيد حمدي عثمان صديق البدوي

  مھندس حماية
  الشركة السودانية لنقل الكھرباء

 hamdi_elect@hotmail.com: بريد إلكتروني
  

  السيد محمد سيد احمد عبدهللا األمين
  مھندس مشروع

  مشروع طاقة الرياح
 mohsed70@gmail.com: بريد إلكتروني

  
  دولة فلسطين

 
 يمن فؤاد مصطفى اسماعيلأالسيد 

  مدير عام إدارة كفاءة الطاقة
  الطاقةمديرية كفاءة 

  سلطة الطاقة الفلسطينية
  aymanismail1967@gmail.com :بريد إلكتروني

  
 السيدة إشراق سرحان رضا جرار

  كھرباء منطقة طوباس المساھمة العامة
شركة كھرباء  ،رئيس قسم التخطيط والطاقة المتجددة

  فلسطين، طوباس
  ishraq1987@hotmail.com: إلكترونيبريد 

  
  السيدة مريم اسعد عبدهللا رمضان

  مھندس كھرباء
  شركة توزيع كھرباء الشمال

 .mariam.ramadan@nedco.ps: بريد إلكتروني
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  جمھورية مصر العربية
 

  مصطفى محمد محمد خليل ةالسيدة مرو
  دارة التخطيطإمدير 

 جھاز تنظيم مرفق الكھرباء وحماية المستھلك 
  marwa.mostafa@egyptera.org: بريد إلكتروني

  
  السيدة إيمان رشاد سعيد عبد الخالق حسن

  مدير عام محطات القطاع الخاص للطاقة المتجددة
  الشركة المصرية لنقل الكھرباء

  eman_eetc@yahoo.com: إلكترونيبريد 
  

  السيدة ھالة مصطفى الخولي
  كبير مھندسي اإلدارة العامة لطاقة الرياح

  بھيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
  

  المملكة العربية السعودية
  

  السيد عبد العزيز بن علي بن حسين السلطان
  إدارة ھندسة االتصاالت وأتممة المحطات مدير

  الشركة السعودية للكھرباء
   aasultan2@se.com.saبريد إلكتروني: 

  السيد فايز عبدهللا الشراوي
  مدير دائرة الشمال الشرقي لنقل الطاقة

  الشركة السعودية للكھرباء
  amnnedu@ng.saبريد إلكتروني: 

  
  المملكة المغربية

 
 ھجو عبد اللطيفموالي 

  مھندس الدولة، رئيس مصلحة العرض والطلب
  المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب

  hejjou@onee.ma كتروني:إبريد 
  

  حسان بلعرابيإالسيد 
 ONEEالمكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب 

  i.belarabi@onee.ma :بريد إلكتروني
  
  
  
  
  

  
  الخبراء  -باء

  
  /بلجيكا بروكسلEnergy Charter -ميثاق الطاقة 

  
  السيد أرنستو بونافي

  ميثاق الطاقة ،خبير تنظيم قطاع الكھرباء
 ernesto.bonafe@eui.eu: بريد إلكتروني

 
CESI 

  
   برونو كوفاالسيد 

  رئيس نظام الطاقة، واألسواق والتنظيم
 bruno.cova@cesi.it: بريد إلكتروني

  
E InternationalTR/فرنسا  

  
  السيد باسكال برتوليني

 RTEشبكة نقل الكھرباء/ - مدير المشاريع
  france.com-pascal.bertolini@rte: بريد إلكتروني

  
  
  

  نزسيم
  

  السيد حسن درويش
  الطاقة المتجددة والطاقة مع كود الشكبة 

 hassane.darwich@siemens.com: بريد إلكتروني
  

  بونيور شاشافالي السيد
  ةكتجددة والطاقة مع كود الشبالطاقة الم

  لمانياأ
  
)ABB( 
  

  السيد أحمد الحسين
  العراقاألدنى و شرقال شعبة مدير

  ahmad.alhussein@jo.abb.com: بريد إلكتروني
  

  السيد بيترو رابوني
  مھندس

  )ABB(الطاقة واالنتاجية من أجل عالم أفضل 
pietro.raboni@it.abb.com: بريد إلكتروني
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  الجھات المنظمة -جيم
  

  اإلتحاد العربي للكھرباء
  

  السيد فوزي خربط
  مين العاماأل

  fkharbat@nepco.com.jo: بريد إلكتروني
  
  لسيدة لينا عبد القادرا

  مساعدة إدارية
  auptde@nepco.com.jo: بريد إلكتروني

  
  السيدة دينا مصالحة

  داريةإمساعدة 
  dmsalha@nepco.com.jo :بريد إلكتروني

  
  شركة الكھرباء الوطنية

  
  السيد عبد الفتاح الدرادكة

  مدير عام شركة الكھرباء الوطنية
 adradkah@nepco.com.jo: بريد إلكتروني

 
  السيد محمد فاعوري
  مدير العالقات العامة

  mfaouri@nepco.com.jo: بريد إلكتروني

  السيد أنس ھشام أبو دياب
   مھندس تخطيط انتاج

  aabarayan@nepco.com.jo: بريد إلكتروني
  

  السيد منذر يوسف عبدهللا البشيتي
  مھندس تشغيل
  montheralbshiti@yahoo.com :بريد إلكتروني

 
 (اإلسكوا) آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي 

  
  السيد صالح قنديل

  مسؤول شؤون اقتصادية بقسم الطاقة
  إدارة سياسات التنمية المستدامة

  
  السيد وليد الدغيلي

  إستشاري األسكوا بقسم الطاقة
 

  السيدة نھى زيادة
  مساعد إداري بقسم الطاقة

  ةإدارة سياسات التنمية المستدام
  
  

  


