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 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(
 
 

 اجتماعتقرير 

 "كفاءة الطاقة في أنظمة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في المنطقة العربية": حول تدريبيةالعمل الورشة 

 2016ر أيلول/سبتمب 5-4عّمان، المملكة األردنية الهاشمية، " 
 

 موجز

بالتعاون مع االتحاد العربي للكهرباء وشكككككركة الكهرباء الوفنية ري األردن، ورشكككككة اإلسككككككوا  نظمت    
نظمة "كفاءة الفاقة ري أحول للمهندسككين العاملين بافاا الكهرباء ري عدد من الدول العربية عمل تدريبية 

، ري المار الرئيسكككككي 2016أيلول/سكككككبتمبر  4و 3يومي  ،األردنري عمان/ انتاج ونال وتوزيع الكهرباء"
 .للكهرباء من االسكواتحاد العربي هذه الورشة استجابة لفلب اال ء عادلشركة الكهرباء الوفنية. وقد جا

ي األحفور كفاءة انتاج الفاقة الكهربائية من الوقودمجاالت  ير المواضيعمن  ا  ناقشت الورشة عدد

دراسات الجدوى االقتصادية الخاصة بكفاءة الفاقة الكهربائية، الماارنة االقتصادية  والفاقات المتجددة،

ريعات والمعدات الكفؤة، تحليل التكلفة/العائد، سياسات وتش للحلول/ البدائل الفنية الممكنة، اختيار التجهيزات

قد على شبكات النال والتوزيع، دور الشبكات الذكية، الجوانب اتحسين كفاءة الفاقة ري قفاا الكهرباء،  الف

البيئية لكفاءة الفاقة، كفاءة الفاقة الكهربائية ري مختلف قفاعات االستهالك، وعالقات الفاقة والبيئة ري 

 . .2030هداف التنمية  المستدامة أ

، متضمنا أهداف ومحاور ورشة العمل، التدريبية ورشة العمل حول وتعرض هذه الوثياة تاريرا  

 .هانتائج تاييمو، خاللها عمال، وتنظيم األمن مداخالترضال  عن موجز حول ما دار 
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 : مقدمةأوالا 

شهد  قفاا الكهرباء ري الدول العربية، تفورا  كبيرا  ري العاود الماضية، وكانت مساهماته  -1

أسككككككاسككككككية ري تحايق التنمية االقتصككككككادية واالجتماعية، ووصككككككلت الخدمات الكهربائية الى جميع السكككككككان 

الكهرباء  ث ال تصلباستمرار، باستثناء عدد قليل من الدول، اما تعاني من عدم اتساا الشبكات الكهربائية حي

سكان: اليمن )إسوى   سبة محدودة من ال سودان)٪52لى ن (، واما تعاني من % 21(، وموريتانيا )٪31( وال

ناص ري تغذية الشبكة بفاقة كهربائية كارية، ومن عدم استمرارية تأمين الكهرباء بسبب المشاكل المؤسساتية 

 . )لبنان والعراق( واألوضاا األمنية )سورية وليبيا(

ضفرد مسوف يستمر الفلب على الفاقة الكهربائية ري التزايد، ال سيما أيضا  مع التزايد ال -2

، والتي تحض ضكككمنا  على االسكككراف ري أسكككعار الكهرباءسكككياسكككات دعم ر ري عدد السككككان، ومع اسكككتمرا

ليد ري محفات التو اسككتهالك الكهرباء وعدم ايالء مزيد من االهتمام لتحسككين الكفاءة.، حيث أن كفاءة االنتاج

 ةعلى الشبكات مرتفعلخسارة الفنية ، كما أن ا٪40 - 30اوح بين  الحراري للكهرباء ري الدول العربية، تتر

 ٪30على شبكة النال ري العراق،  ٪8زيد عن المعدالت العالمية بشكل ملحوظ، وهي على سبيل االشارة تو

 .٪31ة النظام الكهربائي ري الدول العربية  على شبكة التوزيع ري سوريا، وال يتجاوز معدل كفاء

الذي تراوحت معدالته السكككنوية  –التزايد ري الفلب على اسكككتهالك الفاقة الكهربائية  يؤدي -3

أعباء إلى ، ري العشرين سنة الاادمة ٪6 - 5حدود أن يكون ري ري السنين الماضية، والمتوقع  ٪8 - 6بين 

من مالية على كاهل الحكومات العربية، وضغوفا  على المؤسسات والجهات المسؤولة عن قفاا الكهرباء، 

ستهالك الوقود ا رضال عن تكلفةلتجهيز محفات التوليد وشبكات النال والتوزيع،  حيث تورير التمويل الالزم

ومن المؤكد أنه لن يكون من السهل تجاوز  من الفاقة الكهربائية. ٪96األحفوري الذي يستعمل حاليا  إلنتاج 

 لم يحدث تغيير ايجابي ري السياسات والممارسات. إذاذلك 

ين من مهندسكككلفلب االتحاد العربي للكهرباء التعاون لتنظيم ورشكككة عمل تدريبية لبناء  على  -4

ظيم تناالسككككككوا ري  شكككككاركت" كفاءة الفاقة ري أنظمة انتاج ونال وتوزيع الكهرباء "،  الدول العربية، حول

التحاد االعاملين ري قفاا الكهرباء الحكومي، بالتعاون والتنسكككككككيق مع ورشكككككككة العمل التدريبية لبناء قدرات 

 .األردنري  الوفنيةالكهرباء شركة والعربي للكهرباء 

  

 : الهدف من الورشة ثانياا 

ررع الادرات الفنية للعاملين ري الوزارات ومؤسسات الكهرباء ري مهام هدرت الورشة الى  -5

تحسين كفاءة الفاقة الكهربائية، ري مجاالت االنتاج والنال والتوزيع واالستهالك ري الدول العربية، وإتاحة 

 كفاءة الفاقة ري أنظمة انتاج ونالبالمتعلاة  حول الاضاياوصال المهارات الفنية الفرصة لزيادة المعررة 

ن ها، مواالستفادة من خبرات المتخصصين ري المجاالت المشار إلين خالل التفاعل موتوزيع الكهرباء، 

 .العالممن المنفاة العربية و
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 جلسات عمل الورشة التدريبية: ثالثاا 

: جدول األولمررق ال( جلسات عمل على مدى يومين )6) ست إفارري التدريبية  تم عاد ورشة العمل - 6

 :أعمال الورشة(. ويمكن إيجاز أهم ما دار ريها على النحو التالي

الجلسة األولى – ألف  

كفاءة انتاج الفاقة الكهربائية من الوقود األحفوري موضوا  (1: )تناولت جلسة العمل األولى  - 7

مؤشرات قفاا الكهرباء ري الدول العربية: على مستوى التوليد من خالل استعراض  ، والفاقات المتجددة

 ،استهالك الكهرباء، لتأكيد أهمية العمل على تحسين الكفاءة معدل زيادةمالحظة توى االستهالك، مع وعلى مس

تويات مستحسين الكفاءة على  وإمكانات ات والعوامل المؤثرة ري كفاءة انتاج الفاقة الكهربائية، دحدالم( 2)

ازي، دارة غ )بخاري، نة، سواء ريما يعود للمحفات الحرارية التاليديةالتشغيل والصياو التخفيف والتصميم،

تحسين كفاءة الفاقة (  3(، )فاقتي الشمس والرياحلفاقة المتجددة )يعود لالستفادة من ا مركبة، ديزل(، أو ما

ات واالضارالوقود ومواصفات المستخدمة  ، والتجهيزات الالزمة والتكنولوجياتأثناء عمليات حرق الوقود

تأهيل محفات التوليد الحراري الاديمة عبر دمجها مع أهمية ( 4، )المستعملة لتحسين عملية االحتراق

شمسي حراري إلنتاج الكهرباء مشروا ب دراسة جدوى خاصة ( 5) ،تكنولوجيا الفاقة الشمسية المركزة

زات الشمسية الحرارية مع نظام تخزين حراري إلنتاج الكهرباء خالل والتكلفة الزائدة ري حالة استخدام المرك

 واعتماد ،ري تحسين الكفاءة إدارة التوليد على شبكات الكهرباءهمية أ(  6، )لشمسيرترات غياب االشعاا ا

( 7)(، % 60بة للوصول الى الكفاءة الاصوى الممكنة )حوالي بنظام الدورة المرك ات الغازية العاملةالمحف

عبر  ،لمشاريع منفذة، السيما ري ررنسامع عرض  ،بيق المعايير والمواصفات العالميةتحديث الشبكة وتف

 اعتماد التكنولوجيات األحدث.

 الجلسة الثانية – باء

 ين التاليين:موضوعللتم تخصيص الجلسة الثانية   - 9

تحديد العوامل المؤثرة ري االحتساب من حيث ، كفاءة الفاقة الكهربائيةب الخاصة الجدوى االقتصادية  .أ

دل العائد مع –: الايمة الحالية وتشمل الفرق المعتمدة لالحتسابواالقتصادي وري سعر الكلفة النهائية، 

ة تتناول مكونات النظام ل، مع تاديم أمثالكلفةاحتساب –ظف ومدة استرداد رأس المال الم –الداخلي 

دات عاالقتصادية للحلول / البدائل الفنية الممكنة، واختيار التجهيزات والمالماارنة و، الكهربائي ووظائفه

العوامل البيئية ) الكلفة البيئية للتلوث، وأسعار الكربون المحتملة(، وكذلك ، مع األخذ ري االعتبار الكفؤة

كذلك وضرورة اجراء دراسة حساسية لمعررة نتائج ومدى تأثير تغير العوامل المفترضة ري النتائج، 

 أهمية البعد االستراتيجي.
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دعم أسعار الفاقة الكهربائية، سواء للمستهلك أو للمنتج، ونتائج وسلبيات ذلك اجتماعيا  وبيئيا  واقتصاديا ، ب. 

دى م السيما ما يتمحور حول كفاءة انتاج ونال وتوزيع واستهالك الفاقة الكهربائية، وصوال  الى استنتاج

التي قامت بها بعض الدول العربية خالل  التدابيرواستعراض  ،دعم الكهرباء أهمية إعادة النظر ري سياسات

 الكهرباء. ترشيد استخدام واستهالك  وال سيما، ري هذا الشأن العامين األخيرين

قة واعتماد تفبياات الفا تحسين كفاءة الفاقة أهمية تفبيق إجراءاتالتأكيد على أوضحت المداخالت   -10

 األمموعلى مستوى أهداف  ة،العالمي التوجهات مع أيضا  ذلك وهو ما يتسق المتجددة ري الدول العربية، 

لجهة تأمين الوصول الى خدمات الفاقة الحديثة وزيادة حصة الفاقة ، 2030بخفة التنمية المستدامة المتحدة 

 الموارد الفبيعية وتخفيض الكلفة والحددارة إحسن رضال عن المتجددة ري مزيج الفاقة وررع كفاءة الفاقة، 

 ةمن تغير المناخ، وكل ذلك يتفلب آليات تحفيز للايام بمشاريع تحسين كفاءة الفاقة واعتماد تفبياات الفاق

  .المتجددة

) لبنان، مصر، تونس،  الغاء الدعم و/أو ترشيده ري خمس دول عربيةاستعراض عدة حاالت حول  تم  -11

ال سيما ، أو ترشيده ري الدول العربية استخالص بعض التوصيات بشأن الغاء الدعم و/والسعودية، الكويت(، 

نفف أسعار ال وصولمع مالحظة  ري افار آليات التحفيز الضرورية لمشاريع كفاءة الفاقة والفاقة المتجددة،

 . الفترة الحالية ري الى حدودها الدنيا

 

 الجلسة الثالثة –جيم 

لصناعة، )اكفاءة الفاقة الكهربائية ري مختلف قفاعات االستهالك  اتموضوعتناولت الجلسة الثالثة  - 11 

من تفبيق آليات خاصة االستفادة إدارة األحمال، وإمكانية ، وإدارة الفاقةو الترشيد وأهمية( ....المباني

دقيق توأهمية الايام بالري أوقات الذروة، عربيا  األحمال  بالتسعير ري أوقات الذروة، والتعاون على تلبية

مج كفاءة ااالقتصادية التي يمكن الحصول عليها من تفبيق بروالمكاسب ، خاصة ري قفاا الصناعة، يالفاق

ة شركات مع دعو ري قفاا المبانيوالترشيد التوسع ري تدابير كفاءة الفاقة ضرورة ، والفاقة ري هذا الافاا

 الكهرباء الى تحفيز ذلك. 

من  نباألردليا  الجاري تنفيذه حاري مجال كفاءة الفاقة ري المباني تم عرض مشروا بناء الادرات  -11

ات ، وما يرتبف بالنظم وبالتجهيزواعتماد كود المباني ما يرتبف بالبناء نفسه ال سيما غالره الخارجي حيث

 اته. ومع تجهيزالذي يسكن هذا البناء ويتعامل معه  باإلنسانداخل المبنى، وما يتعلق والمعدات الكهربائية 

 

 الجلسة الرابعة –دال 

الخيارات و، على شبكات النال والتوزيع /  الخسارات الفنية  الفواقدموضوا الجلسة الربعة  بحثت  - 12

الفنية بشأن تجهيزات النال والتوزيع، وتحديد وعرض ما تتضمنه الخسارات الفنية على الشبكات، وصوال  
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أهمية اعتماد و والنواقل،الى امكانيات التخفيض ومنارعه الفنية واالقتصادية والبيئية، على مستوى المحوالت 

واعتماد مستويات الجهد/ التوتر ودور المتواراات  الخيارات الفنية المالئمة كماافع النواقل وتصميم المحوالت

جدوى االستفادة من و ونسبة التشوه وعامل الادرة/ الفاقة العكسية ومنحنيات االستهالك/ رترات الذروة، 

لذكية )المبررات والحاجة والمواصفات واآلليات الالزمة، ال سيما ازالة التانيات الحديثة، السيما الشبكات ا

 األحمال( والعدادات الذكية.

تصميم الشبكة التي يمكن اعتمادها لربفها بتجهيزات انتاج الفاقة  تم تفرقت الجلسة الرابعة لموضوا  -13

، ادمةري الدول المتللشبكات المعتمدة الكهربائية من فاقتي الرياح والشمس، انفالقا  من الدراسات والكودات 

اختيار التوتر/الجهد لتأمين الربف، والتايد بما يفرضه كود الشبكة، السيما لناحية مع التركيز على أهمية: 

ختيار االادرة العكسية والمتواراات وضبف الذبذبة والتوتر والتفاعل مع مصادر التوليد األخرى على الشبكة،  و

يه التوجاإلفار، والتصميم الهندسي لذلك، مع تاديم أمثلة عن مشاريع منفذة ري هذا والكفوءة محوالت ال

ميم تصعند  ،حدود قصوى للخسارات يمنع تجاوزهاوضع حيث تم للتصميم البيئي  548/ 2014األوروبي 

 ابتداء  وحدود أخرى أدنى منها للعمل بها  2015 ابتداء  من أول تموز/ يوليو محوالت التوزيع وتصنيعها، 

 .2021من أول تموز/ يوليو 

 الجلسة الخامسة - هاء

السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والخفف ستعراض عناصر تخصيص الجلسة الخامسة التم   - 15

ردن لكل من األ أوراق وفنيةعرض مع ، الدول العربية ري الوفنية لتحسين كفاءة الفاقة ري قفاا الكهرباء

لمحة عن قفاا الفاقة عامة وقفاا الكهرباء خاصة، مع تضمنت كل منها ، ربوتونس والعراق والمغ

) الكفاءة ري التوليد والمباني، ومزيج الفاقة،  استعراض التوجهات والخفف والتدابير الوفنية المتخذة

 .والجوانب البيئية.....(

 تاحةإلورة تحديد الصالحيات التأكيد على ضرو محاور قانون كفاءة الفاقة الكهربائية،  تم استعراض   -16

متابعتها، وأهمية وجود مجلس/ مؤسسة/ هيئة...لكفاءة الفاقة الكهربائية حصرا  أو ضمن كفاءة الفاقة بكارة 

 –وأولوياتها )األبنية الحكومية  التمويل مع استعراض مجاالت تحسين الكفاءة مصادر أشكالها، مع تحديد 

أهمية وضرورة التدقيق  ....(، إلى جانب الصناعة –قانون البناء  –أنظمة توليد ونال وتوزيع الكهرباء 

للتعامل  وجود نظام ووشركات خدمات الفاقة،  ،الفاقة / بفاقات الكفاءةملصاات الفاقي االلزامي ونظام 

 عتم التأكيد على أن الاوانين واألنظمة تستمد قوتها من المجتم ،مع المخالفات لمنع هدر الفاقة. وري النهاية

سن وأنه من األهمية بمكان االفالا على تجارب الدول األخرى مع اعتماد صياغة/ الحكم الرشيد،  ومن

 .قوانين مناسبة للظروف المحلية

 الجلسة السادسة -واو

د البيئي ركان تركيز على البع ،الفاقةالجوانب البيئية لكفاءة ألات الجلسة السادسة الضوء على موضوا  -17 

لكفاءة الفاقة بمحوريه المختلفين التلوث وتغير المناخ: رتم شرح أسباب التلوث سواء على صعيد الغازات 
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الفاقة الكهربائية وضجيج التجهيزات والتلوث الحراري  إلنتاجالناتجة عن حرق الوقود األحفوري 

الحالين الكهربائي والمغنافيسي(، وتم التركيز على انبعاثات ) والزيوت...أو ما يصاحب نال وتوزيع الكهرباء

...( سادس رلوريد الكبريت . –تروز يالنأكسيد  –)الميثان  ثاني أكسيد الكربون والغازات الدريئة األخرى

 واحتساب كمياتها، والنتائج السلبية عبر التسبب بتغير المناخ واالحترار العالمي... وبالتالي األهمية العظمى

 لتحسين كفاءة الفاقة الكهربائية. 

إحافة المشاركين بأحدث المستجدات العالمية ريما يتعلق بمبادرة الفاقة المستدامة للجميع  تتم  -18

ماء والغذاء والجوا واإلنتاج ، والترابف بين عدد من األهداف )مثل الفاقة وال2030وأهداف التنمية المستدامة 

لعالقات وا، لتأثيرها على بعضها البعض، وعلى البيئة المحيفة، ير المناخ(واالستهالك غير المستدام وتغ

، 2016الاادم ري مراكش ري  22، والمؤتمر 2015بباريس ري  21المتداخلة مع نتائج مؤتمر تغير المناخ 

 إلى جانب استعراض عام ألنشفة االسكوا ري المجاالت ذات الصلة.

 من األهمية بمكانوأنه ، ما تم بحثه خالل ورشة العملالجلسة الختامية على أهمية  يكد المشاركون رأ  -19

 ينعلى المشاركتم توزيع شهادات  ،هذه الجلسة األخيرة نهاية يرو .استمرار عاد مثل هذه الورش التدريبية

 .ري الورشة

 تنظيم االعمال  -رابعاا 

 التاريخ والمكان  -ألف

ومي ي" كفاءة الفاقة ري أنظمة انتاج ونال وتوزيع الكهرباء "، تم تنظيم ورشكككة عمل التدريبية حول  -20
 ري عمان/ األردن. المار الرئيسي لشركة الكهرباء الوفنيةب، 2016سبتمبر  / أيلول 5و 4

 االرتتاح -باء

عربي االتحاد ال أمين عام -روزى خربف  / السيدمن كل ، على التوالي،  ة العملورش ارتتاح يتحدث ر -21

لفتاح السيد عبداو، االسكواقسم الفاقة/إدارة سياسات التنمية المستدامة/ من بثينة راشد /ة السيد ،للكهرباء

 كلمات االرتتاح الترحيب بالحضور والشكروقد تضمنت  باألردن.م شركة الكهرباء الوفنية مدير عا - الدرادكة

المعلومات وتبادل  اكتساب يعلى أهمية ورشة العمل روالتأكيد ، لعملاالعداد لورشة ا يرلكل من ساهم 

لتعرف ل عن إتاحة الفرصة الخبرات واآلراء بين العاملين ري هذا المجال من الدول العربية واألجنبية، رضال  

 .ذات الصلةمجاالت ال يرعلى الخبرات األجنبية 

 لحضورا -جيم

، الذين قدموا عروضا  مرئية، خبراءال ، بما ري ذلكمن الدول العربية مشاركا    42ل حضر ورشة العم -22
 .(مة بأسماء المشاركينقائ :الثاني مررقال)خارج المنفاة من داخل ومن   وهم
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 عاالجتما تقييم - خامساا 

 تتم استمارة 34ن من تحليل نتائج استمارة تاييم، رتبيّ  ورشة العملزعت على المشاركين ري و   - 22 

 :يجاء على النحو التال تاييم الأن  ،تعبئتها

 

 جوانب التقييم النسبة

 نوعية ورشة العمللالتاييم العام  o جدا  من جيد الى جيد  ٪ 80

 ورشة العملتحايق أهداف مدى  o الى حد مابول وكبير 85٪

 o  يةالتلالنواحي ا من ورشة العملتاييم: 

 العملورشة االعداد ل - جدا  من جيد الى جيد  ٪ 80

 ورشة العمل برات المشاركين بموضوا خ افبارت - جدا  من جيد الى جيد  ٪ 79

 إتاحة المجال لتبادل الخبرات والتجارب - جدا  من جيد الى جيد  ٪ 56

 عمل جديدة ومفيدة  اتصاالت إلقامةحة ررصة تاإ - جدا  من جيد الى جيد  68٪

 المستابل ير ورشة العملاالستفادة من  - جدا  من جيد الى جيد  68٪

 االجتماا يمدى وضوح العروض المادمة ر - جدا  من جيد الى جيد  ٪ 53

 الترتيبات التنظيمية قبل وأثناء االجتماا  - جدا  من جيد الى جيد  71٪

 ورشة العمل ؟هل ترى أنشفة متابعة ل o نعم  ٪ 88
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 األولمرفق ال

 جدول األعمال المقترح

 2016ايلول/سبتمبر  4اليوم االول، األحد، 

 9:00-8:00 التسجيل 

 الجلسة االفتتاحية -

 كلمات ترحيب من: 

 اللجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي آسـيا )االسكوا( -

 االتحاد العربي للكهرباء -

 (، األردنNEPCOشركة الكهرباء الوطنية ) -

9:00 - 9:30  

9:00 – 9:20 

 عرض برنامج ورشة العمل التدريبية

 السيدة بثينة راشد، االسكوا

9:20 – 9:30 

 ومن الطاقات المتجددة الجلسة األولى: كفاءة انتاج الطاقة الكهربائية: من الوقود األحفوري

 

9:30 12:15 

 

 تحسين كفاءة اإلنتاج في محطات توليد الكهرباء -

 السيد وليد الدغيلي، استشاري اإلسكوا

 

09:30 – 10:30 

 التوليد الحراري القديمة عبر دمجها مع تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزةتأهيل محطات  -

 جابر/ استشاري في مجال الطاقة السيد جمال

10:30 – 11:00 

 دور مجموعات الدارة المركبة الكبيرة، ذات الكفاءة العالية، في قطاع توليد الطاقة الكهربائية -

السيد عثمان بن عمار/الرئيس التنفيذي/ التطبيقات الهندسية في الشرق االوسط وشمالي افريقيا /جنرال 

 الكتريك 

 تجارب كهرباء فرنسا في توليد الطاقة الكهربائية في المحطات الحرارية ذات الكفاءة العالية -

 السيد جان هوغ باري/ مدير فرع الهندسة الحرارية / كهرباء فرنسا 

11:00 – 11:30 

 

 

11:30 – 12:00 

 

 12:15 – 12:00 أسئلة وأجوبة

 12:30- 12:15 استراحة قهوة/ شاي

 13:45 -12:30 الجلسة الثانية:  الجوانب االقتصادية لكفاءة الطاقة الكهربائية

 

 مقارنة الحلول الفنية  –الكلفة  –الجدوى االقتصادية  -

 السيد .وليد الدغيلي/استشاري االسكوا

 ترشيد الدعم والترويج لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة -

 السيد وليد الدغيلي

12:30 – 13:30 
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 13:45 – 13:30 أسئلة وأجوبة

 14:45 – 13:45 غداء استراحة

 17:00 – 14:45 –ادارة الطاقة  –الجلسة الثالثة: كفاءة الطاقة الكهربائية في مختلف قطاعات استهالك الكهرباء 

 

 الترشيد وإدارة األحمال في إدارة الشبكة الكهربائية -

 السيد عمار الطاهر./خبير  في كفاءة الطاقة/ المركز االقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

14:45 – 15:15 

 

 إدارة الطاقة الكهربائية وتحسين كفاءتها في قطاع الصناعة -

 ، اليونانالسيد جورج جيورغوكوستس/ المدير العام/ أكزرجيا

 15:15 – 15:45 

 

 تحريك شركات الكهرباء لتنفيذ مشاريع كفاءة الطاقة -

 السيد غريسون هافنر، المستشار المقيم، مشروع بناء القدرات في قطاع الطاقة في األردن

 كفاءة الطاقة الكهربائية في االبنية   -

 وليد الدغيلي/ استشاري اإلسكوا السيد 

 أسئلة وأجوبة

15:45 – 16:15 

 

16:15 – 16:45 

 

16:45 – 17:00 

 2016أيلول/سبتمبر  5اليوم الثاني، االثنين، 

 11:00-9:00 الجلسة الرابعة: الفواقد على شبكات النقل والتوزيع

 

 الخيارات الفنية لتقليل الفاقد في تجهيزات النقل والتوزيع -

 السيد وليد الدغيلي/ استشاري االسكوا

09:00 – 09:45 

 دراسة حالة -تحسين كفاءة الطاقة في شبكة النقل -

الشريك اللبناني للمجموعة االستشارية موط ماك دونالد،  السيد ريشار سركيس مدير عام شركة انجيكون/

 انجلترا

09:45 – 10:15 

 

 المحوالت الكفوءة، توجيه االتحاد االوروبي للتصميم البيئي -

 مدير التطوير في مجموعة ماتيلك السيد فاهيه آغاسركيسيان/

10:15 – 10:45 

 

 11:00 – 10:45 أسئلة وأجوبة

 11:30-11:00 إستراحة قهوة/ شاي

الجلسة الخامسة: السياسات والتشريعات واالستراتيجيات والخطط الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في 

 قطاع الكهرباء

11:30-13:30  

 أوراق وطنية:  -

 وزارة الطاقة والثروة المعدنية -األردن: السيد محمد الدباس/ مستشار الوزير لشؤون الطاقة 
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  تونس: السيد حسان بن سالم المرزوقي/ رئيس مصلحة النجاعة الطاقية في الشركة التونسية

 للكهرباء والغاز.

  /في وزارة مسؤول التعاون الدولي العراق: السيد محمد صالح جبار جبار/  وزارة الكهرباء

 الكهرباء

 سلطة الطاقة والموارد الطبيعية. -فلسطين: السيد أسامة عبدهللا شحاده/ نائب مدير عام المشاريع 

 المكتب الوطني للكهرباء  –المغرب: السيدة سميرة شفيق/ رئيس مصلحة التسويق والخدمات

 والماء الصالح للشرب

 محاور قانون كفاءة الطاقة الكهربائية -

 الدغيلي/ استشاري االسكواالسيد وليد 

 

أسئلة وأجوبة/ مناقشة عامة حول السياسات والتشريعات والخطط الوطنية لتحسين كفاءة الطاقة في قطاع 

 الكهرباء.

13:00 – 13:30 

 

 14:30 - 13:30 استراحة غذاء

 15:30 -14:30 الجلسة  السادسة : الجوانب البيئية لكفاءة الطاقة

 لكفاءة الطاقة: التلوث وتغير المناخالبعد البيئي  -

 السيد وليد  الدغيلي/ استشاري االسكوا

  2030الطاقة والبيئة في أهداف التنمية المستدامة   -

 السيدة بثينة راشد، االسكوا

14:30 – 15:00 

 

15:00 – 15:30 

 الجلسة الختامية: كلمات ختامية

 آسـيا )االسكوا(اللجنـة االقتصـاديـة واالجتمـاعيـة لـغربي  -

 االتحاد العربي للكهرباء -

 (، األردنNEPCOشركة الكهرباء الوطنية ) -

 توزيع الشهادات على المتدربين - 

 صورة جماعية للمشاركين  -

15:30 – 16:00  
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 الثاني مرفق ال

 تدريبية حولالعمل الورشة في  مشاركينقائمة بأسماء ال

 انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء"كفاءة الطاقة في أنظمة "

 2016أيلول/ سبتمبر  5-4عّمان/ المملكة األردنية الهاشمية، 
 

 المملكة األردنية الهاشمية

 ريم الغزوي  مالسيدة 
 شركة توزيع الكهرباء  

  00962798304035هاتف :
  maryam@edco.joالبريد اإللكتروني : 

 

 السيد عالء المالحيم
 شركة توزيع الكهرباء

  009791604059هاتف : 
   amalaheem@edco.jo: البريد اإللكتروني

 

 مروان الحوامدةالسيد 

 شركة توزيع الكهرباء
  962796307512هاتف: 

 marwanh@edco.jo البريد اإللكتروني:

 

 السيد محمد راضي عقلة المومنى

 شركة الكهرباء المساهمة العامة المحدودة

m-البريد اإللكتروني:962795548612هاتف: 

 mpmani84@hotmail.com 

 

 

 محمد عبدهللا حمد هللا المحارمةالسيد 

 شركة الكهرباء المساهمة العامة المحدودة

  962796206196 هاتف:

 Eng.maharmeh@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 

 الجمهورية التونسية

 مرزوقي بن سالم الالسيد حسان 

 الطاقيةرئيس مصلحة النجاعة 
 الشركة التونسية للكهرباء والغاز

 216 23788399الجوال: 
  hmarzouki@steg.com.tnالبريد االلكتروني :

  bjaafar@steg.com.tn 

 جمهورية السودان

 ابراهيم هللا السيد الطيب أبو القاسم حبيب

 رئيس قسم مبيعات الطاقة والخسائر

 الشركة السودانية للنقل

 1380البريد اإللكتروني: 

 249 123909126هاتف: 

 249 904144838جوال: 

 msata1974@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 السيد ياسر عبداللطيف محمد سيد
 مهندس

 الشركة السودانية للتوزيع
 1380البريد اإللكتروني: 

 249 912215660هاتف: 
 249 123676260جوال: 

 sedcmarketing2@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 السيد عبداآلله ابراهيم وداعة

 مهندس

 الشركة السودانية للتوليد الحراري

 249 916045530جوال: 

 abduwidaa@gmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 

 جمهورية العراق

 السيد محمد صالح جبار جبار

 مسؤول شعبة التعاون الدولي

 وزارة الكهرباء/ دائرة التخطيط والدراسات

 964 7708814554هاتف: 

 964 770814554جوال: 

 planningstudies@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 

   M_salaeh85@yahoo.com  

 

mailto:maryam@edco.jo
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 المملكة المغربية

 السيدة سميرة شفيق
 رئيس مصلحة الدراسات والخدمات

 -المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب
 قطاع الكهرباء

 212 522668281هاتف: 
 212 661068531  جوال:

 s.chafik@onee.maالبريد اإللكتروني: 

Mme Mouna HAJJI   m.hajji@onee.ma. 

 

 السيدة فاطمة الزهراء بجوك

 مهندس

 المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

 212 661886904جوال: 

 bajjouk@onee.maالبريد اإللكتروني: 

 

 الجزائر  

 م. مشري ابراهيم

  002130550569751هاتف: 

 Mechri.brahim@os.dz البريد اإللكتروني:

 

 

 لجمهورية اللبنانيةا

 رمزي الدبيسي

 رئيس لجنة المخطط التوجيهي العام للنقل

 التوتر العاليرئيس دائرة شبكات 

 مؤسسة كهرباء لبنان

 ، بيروت131ص.ب: 

 961 1 443968 -961 1 583084هاتف: 

 443828 1 961 

 961 3 223947جوال: 

 ramzi_dobeissy@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 

 

 المملكة العربية السعودية

 السيد علي االبراهيم

 هيئة الربط الكهرباء الخليجي

 9627333678855هاتف: 

 aebrahim@gccia.com.sa البريد اإللكتروني:

 

 

 السيد هاشم الزهراني

 هيئة الربط الكهرباء الخليجي

 96655059441هاتف: 

 icch@gccia.com.sa البريد اإللكتروني:

 

 

 حسين محمد أبنويالسيد 

 لكهرباءلنقل االشركة الوطنية 

 966541714901هاتف: 

 se.com.sa@76683 البريد اإللكتروني:

 

 

 يلة عبد العزيز سعيد آل شمالسيد 

 لكهرباءلنقل االشركة الوطنية 

  00966555744622هاتف: 

goammg@se.com.sa 

 

 

 عبد العزيز السعيد السيد 

 لكهرباءلنقل اة الوطنية الشرك

 00966505137610هاتف: 

 YAShahrani3@se.com.sa البريد اإللكتروني:

 

 

 سلطان الشهريالسيد 

 الشركة الوطنية لنقل الكهرباء 

 966541891898 هاتف:

 smalshehri@hotmail.com البريد اإللكتروني:
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 األردن

 شركة الكهرباء الوطنية

 األردن –عمان 

األردن 11181. رمز بريدي   2310ص.ب 

 عبد الرحمن فارس ابو فارسالسيد 

 aabufares@hotmail.com البريد اإللكتروني:

 

 ثامر احمد اسماعيل العوضات السيد 

 tamerawadat@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 

 عبدهللا الساري السيد 

 abdullaalsari@yahoo.com البريد اإللكتروني:

 

 نسرين صالح السكر السيدة 

 nalsoker@nepco.com.jo  البريد اإللكتروني:

 

 خالد معابرة السيد 

  00962786441878هاتف: 

 Khaled92maabreh@gmail.com البريد اإللكتروني:

 

 ياسمين غنيمات السيدة 

  00772391020هاتف: 

 ygneemat@nepco.com.jo البريد اإللكتروني:

 

 السيدة انعام الرمحي 

  00962799031736هاتف: 

 ialramahi@nepco.com.jo اإللكتروني:البريد 

 

 

 السيدة وفاء طوالبة

 00 962796981400هاتف:  

 Wafa_tawalbeh@yahoo.com اإللكتروني:البريد 

 

 محمود عليان السيد 

  00962797719858هاتف: 

 Eng.mah981@hotmailالبريد اإللكتروني:

.com  

 

 يوسف خوالدة السيد 

  00962797070442هاتف: 

 ykjawaldeh@nepco.com.jo البريد اإللكتروني:

 

 

 المحاضرون

 
 السيد وليد الدغيلي

 بقسم الطاقة إستشاري األسكوا

 961 3 550446جوال: 

 w-deghaili@hotmail.comالبريد اإللكتروني: 
 
 

 السيد محمد الدباس
 مستشار الوزير لشؤون الطاقة
 وزارة الطاقة والثروة المعدنية

 عمان، المملكة االردنية الهاشمية
 140027ص.ب: 

 (11814)مباشر:  962 6 5803060 هاتف:
 962 777422642 جوال:
 962 6 5865714 فاكس:

 mohammed.dabbas@memr.gov.jo بريد الكتروني:
 

 
 السيد ريشار سركيس

  مدير عام
الشريك اللبناني لمجموعة -ENGICONانجيكون/

 موت ماكدونالد
 بيروت، الجمهورية اللبنانية

 961 70 172302جوال: 
 البريد اإللكتروني: 

Richard.sarkis@engicon-consulting.com 

 
 

 عمار الطاهرالسيد 
 خبير اقليمي في كفاءة الطاقة

 عمان، االردن
 (113مباشر ) 202 24154755هاتف: 
 201 100374919جوال: 
 202 24154661فاكس: 
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 ammar.altaher@rcreee.org: البريد اإللكتروني
 

 اهي طوركم آغا سركيسيانڤالسيد 

 التطوير المؤسسيمدير 

 MATELECماتيليك -الشركة العالمية للمحوالت

 لبنان، الجمهورية اللبنانية

 961 09 620920هاتف: 

 961 3 783673جوال: 

 Vahe.As@matelecgroup.com البريد اإللكتروني:

 
 
 

 السيد سليم عبدهللا ابو غصن
 المدير العام

 شركة صناعة المعدات الكهربائية
 عمان، األردن

 962 6 572786 -2هاتف: 
 962 777 344652جوال: 

 electric@organge.joالبريد اإللكتروني: 
 
 
 

 السيد جورج جيورغوكوستاس

 مدير عام
 –المؤسسة االستشارية في شؤون الطاقة والبيئة 

 اكسرجيا
 اليونان
 302106996185هاتف: 
 306945800580جوال: 
 302106996186فاكس: 

 s.zontos@exergia.grالكتروني:  بريد
 
 

 السيد ستاليوس زونتوس
 مستشار

 –المؤسسة االستشارية في شؤون الطاقة والبيئة 
 اكسرجيا

 اليونان
 302106996185هاتف: 

 s.zontos@exergia.gr بريد الكتروني:

 جابرعثمان السيد جمال 
 استشاري الطاقة

 عمان، االردن
 962788015282هاتف: 

 96264790333هاتف العمل: 
 962799119909جوال: 

 jojaber@gmail.comالبريد اإللكتروني: 
 
 

 السيد جان هوغ باري
 مدير أول

 شعبة الهندسة الحرارية
 كهرباء فرنسا

 
 
 

 السيد عثمان بن عمار
 رئيس تنفيذي

التطبيقات الهندسية للزبائن في الشرق األوسط وشمال 
 جنرال الكتريك للطاقة -افريقيا

 العربية المتحدةاإلمارات 
 
 

 السيد غريسون هفنر
 المستشار المقيم

 مشروع بناء القدرات في قطاع الطاقة االردني
 عمان، االردن

 96265622853هاتف: 
 962796414250جوال: 

 gheffner@deloitte.comالبريد اإللكتروني: 
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 شركة الكهرباء الوطنية -االتحاد العربي للكهرباء

 

 السيد فوزي خربط

 االمين العام
 االتحاد العربي للكهرباء 

 962 6 5819164هاتف: 
 962 79 5678649جوال: 

 fkharbat@nepco.com.joالبريد اإللكتروني: 

 

 عبد القادرالسيدة لينا 

 مساعدة إدارية
 االتحاد العربي للكهرباء

 auptde@nepco.com.jo البريد اإللكتروني:

 

 

 السيدة دينا مصالحة

 مساعدة ادارية
 االتحاد العربي للكهرباء

 962 7956778649هاتف: 
 962 6798449150جوال: 

 dmsalha@nepco.com.jo البريد االلكتروني:

   Dina.musleh@gmail.com 

 لسيد عبد الفتاح الدرادكةا

 مدير عام شركة الكهرباء الوطنية
 األردن 11181عمان  2310ص.ب: 
 962 6 5818230هاتف: 
 962 6 5865179فاكس: 

 adradkah@nepco.com.joالبريد اإللكتروني: 

 

 السيد محمد فاعوري

 مدير العالقات العامة
 شركة الكهرباء الوطنية

 962795542562جوال: 
 mfaouri55@gmail.com البريد اإللكتروني: 

      mfaouri@nepco.com.jo 
     

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(

 السيدة بثينه راشد
 اقتصادي شؤون مسؤول

 إدارة سياسات التنمية المستدامة
 61 1 978571هاتف: 

 rashed@un.orgالبريد اإللكتروني: 
 

 السيدة نهى زيادة
 مساعد إداري بقسم الطاقة

 إدارة سياسات التنمية المستدامة
 961 1 978530هاتف: 

 ziaden@un.orgالبريد اإللكتروني: 
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