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أرض املعارض 
مبدينة رمييني

وزارة الخارجية
والتعاون الدويل

بالتزامن معبالتعاون معتم التنظيم من ِقبَل





حيث تلتقي 
الطاقة باملستقبل.



Key Energy هــو نافــذة عــرض دوليــة للتقنيــات والخدمــات والحلــول املتكاملــة لتعزيــز 

وترسيــع عمليــة االنتقــال نحــو اقتصــاد خــال مــن الكربــون، والــذي يعــد الهــدف الرئيــيس 
لالتفاقيــة الخــرضاء Green Deal، أو الخطــة االســرتاتيجية التــي أطلقهــا االتحــاد األورويب 

للنمو املستدام.

هــو الحــدث املرجعــي حــول الطاقــة املتجــددة وأنظمــة التكديــس وكفــاءة  Key Energy

الطاقة والتجديد الحرضي والنقل املستدام واإلضاءة والشبكات الذكية.

Key Energy برنامــج غنــي باملؤمتــرات الستكشــاف جميــع مجــاالت العــرض يجعــل مــن
حدثًا ال غنى عنه للتأهيل والتحديث املهني عىل:

• األسواق الناشئة والسياقات الدولية
• أدوات العمل الجديدة (اتفاقية رشاء الطاقة PPA، مجتمعات الطاقة، تصميم السوق)

• التطور التكنولوجي واتجاهات السوق
• مناذج التكامل يف مجال الطاقة

• اإلطار التنظيمي لقطاع الطاقة وفرص التنمية والقضايا الحاسمة
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واإلعالم التأهيل
والرؤية

املصلحة وأصحاب املمثلني أبرز بني واملقارنة االجتامع تعزز التي املنصة هي Key Energy

املتخصصني لجميع والتدريب للتحديث وفرصة االقتصادية القطاعات بني حوار ونقطة السوق، يف
الطاقة. مجال يف

واالتحادات واملنظامت الرئيسية والدولية الوطنية املؤسسات ممثيل من العلمية اللجنة تتكون
والجامعات. البحثية والدراسات التجارية

التكنولوجية االبتكارات تعميق عىل 2020 لعام املؤمتر برنامج سيعمل
اإليطايل املسار تسهيل عىل القادرة التنظيمية والحلول املالية والنامذج

.2030 حتى الطموحة األوروبية األهداف نحو
يف الرشكات تواجه التي التحديات لتحليل كبرية مساحة توفري سيتم

اإليطالية. السوق يف االستثامر وفرص الدولية األسواق
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املصادر املتجددة
الرؤية الوطنية والدولية

PPA مولدات الطاقة الشمسية واتفاقية رشاء الطاقة
مجتمعات الطاقة، واملستهلكون املحتملون

الطاقة الشمسية املتجددة وطاقة الرياح
محطة طاقة عامئة

أنظمة تكديس

كفاءة الطاقة
اآلفاق الجديدة للشهادات البيضاء

الحساب الحراري والرؤى
التجديد املتعمق يف مجال البناء

فرص التكامل التكنولوجي

مدينة مستدامة - رقمية، كهربائية، دائرية
االقتصاد الدائري يف إدارة الخدمات للمواطنني

التحول الرقمي
إضاءة عامة فعالة ومتصلة

نقل مستدام
نقطة التحول نحو النقل الكهربايئ للصناعة واملدينة

نقل مشرتك وذيك
نقل عام مرن ومتكامل

تحدي البنى التحتية

LUMI Expo
تقنيات يف خدمة اإلنسان واملساحات الذكية،

حلول مبتكرة إلدارة الطاقة وكفاءة املنشآت والرشكات

2020 يف ما أبرز
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منصة االقتصاد الدائري ومصادر الطاقة املتجددة وتغري املناخ

املرجعــي الحــدث Ecomondo مــع بالتزامــن Key Energy ميثــل معــرض
املتوسط. األبيض البحر حوض يف الجديدة الدائري االقتصاد لنامذج

منصة يف الدائري االقتصــاد قطاعات جميــع بــني يجمــع مبتكــر بطابــع دويل حــدث
املستدامة. التنمية إىل والطاقة املواد استعادة واحدة: من



قطاعات

الطاقة لنقل املامرسات وأفضل والخدمات التقنيات
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الرياح
الرياح وتكنولوجيا والبحرية، الربية الرياح توربينات
تجديد وحلول الطاقة، ومنتجو واملكونات، العامئة،

والعمليات بالطاقة، القامئة التوليد محطة تزويد وإعادة
والتمويل. واألصول والصيانة،

.ANEV مع بالتعاون

الطاقة الشمسية & التخزين
الشمسية والطاقة والعواكس، الكهروضوئية، الطاقة

O & M & P وحلول واملكونات، الحرارية، الديناميكية
الطاقة، تخزين وتقنيات بالطاقة)، وإلتزويد (التجديد

الذكية. والشبكات

كفاءة الطاقة
املشرتك التوليد للطاقة، الثاليث اإلنتاج املشرتك، التوليد

الحرارة، ومضخات األرضية الحرارية الطاقة املُصغر،
مقاولو الطاقة، وإدارة الرقمي التحــول أنظمــة

الطاقة. تجارة ،ESCO ،EPC

مدينة مستدامة - رقمية، كهربائية، دائرية:
والنقل الذكية واملدن الرقمي التحول وتقنيات أنظمة

وإدارة واألمن الفعالة واإلضاءة واملتكامل، الكهربايئ
واملرافق. الذكية واملباين األشياء وإنرتنت املخاطر





املدينة 
املـستـدامـة

رقمية، كهربائية، دائرية
عبارة Key Energy لـ خاص مــرشوع (Sustainable City) هي املدينــة املســتدامة
رسد مســتدام. يتم منظور من املدن مســتقبل لتخطيط لألفكار ومخترب عرض منطقة عن
الحرضي. والتجديد الرقمي والتحول رئيسية: التنقل محاور ثالثة خالل من املدن تطور

واملدن، العقارات تأهيل وإعادة كفاءة أجل من العامة لإلدارة املتاحة والخدمات التقنيات
للخدمات، واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ومنتجات وحلول واملرافق، الفعالــة، واإلضــاءة

ومشاركة  والهجينة، الكهربائية والسيارات املستدام، والتنقل الذكية، والشــبكات واملنشــآت،
وتطبيقات العام، الكهربايئ والنقل الذكية، السيارات ومواقف ركوب السيارات والدراجات،

الكهربائية. واملدينة الرقمية والحلول املتكامل النقل

LUMI Expo

مام ،Key Energy منصة يف LUMI Expo تجربة يف املكتسبة املهارات ثروة تدفقت
أيًضا تهتم التي الذكية واملســاحات اإلنســان لخدمة املكرســة للتكنولوجيات املجال أفســح

الطاقة. وكفاءة السالمة بقضايا
البيئة قطاع يف املهنيني مخاطبًا األنظمة، تكامل عىل الجديد املوضوعي LUMI مجال يركز
األمــن مديــر / الطاقــة، املرافــق مديــر النظــام، الذكيــة: تكامــل التوريــد وسالســل املبنيــة

واملصممني.



يف الرائــدة Italian Exhibition Group الرشكــة قبــل مــن Key Energy معــرض يقــام
اوروبا. يف املعارض منظمي اهــم من وواحــد إيطاليــا يف واملؤمتــرات املعــارض قطــاع

مركز املعارض الحديث يف رمييني، الذي تم إنشــاؤه تحت شــعار االســتدامة، يف الحدث هذا يقام
املياه. تدوير إلعــادة ونوافري واســعة خرضاء مناطــق مــع

تحقيق تــم مربع، مرت 114000 مســاحته كهروضويئ ونظام الليــد كشــافات تركيــب خــالل مــن
ــيد  ــاين أكس ــض ث 66% وانخف ــبة ــتهالك بنس ــل االس ــم تقلي ــة: ت الطاق ــري لتوف ــرية كب ــداف أه

. طًنا ســنويًا الكربــون املنبعث بنســبة 680

بينها، الســنة. من طن يف 1800 اســرتداد يتم املتوســط النفايات: يف إلدارة خاص اهتامم يوىل
من 65 و البالســتيك من اإلجاميل): 161 73% مــن يعــادل (مــا 1300 اســتخدام إعــادة يتــم
مــن 620 و العلــب مــن و25 والكرتــون الــورق مــن 290 و املوكيــت مــن 140 و الزجــاج

لخشب. ا
.UNI EN ISO 14001:2004 شــهادة عىل حاصلة كلهــا املنطقــة
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النقل املستدام
للسيارات املجاين الكهربايئ للشحن مقابس

النارية والدراجات

28
نوفر يف 

كل عام...

لرتًا من املياه
23.000.000

من الزوار يستخدمون محطة السكة 
الحديد داخل أرض املعارض

%20

كيلو وات ساعة 
من الطاقة

400.000

طًنا من غاز ثاين 
أكسيد الكربون

680

وجبة منذ عام 2015
ُمقدمة من مرشوع

Food for Good

25.000

بنك الثلج
من الطاقة املستخدمة للتربيد، 

بفضل محطة توجد تحت األرض 
تقوم بإنتاج الربد يف ساعات الليل 

وتعيده خالل النهار.

%50-

املناطق الخرضاء
نبات 1.500

مرت مربع 30.000

الطاقة الشمسية
مرت مربع من املساحة
إجاميل االستهالك السنوي 114.000

ملحطة رمييني

كم ساعة/عام الطاقة املُنتجة
7.000.000

شقة 50 سعة التدفئة تعادل تدفئة
املعياري التكثيف من األحدث الجيل مع

غاليات 3



الرعاية والتعاون

ICE, Aidi, Althesys, Anci (الهيئــة األفريقيــة للطاقــة املســتدامة)، رشكــة AFSEA

(الهيئة  Anfia ،(الهيئة الوطنية لطاقة الرياح) Anev ،(الهيئــة الوطنية للبلديات اإليطاليــة)
Ascomac, ASSIL, AssoEGE, AssoEsco الوطنية لسلســلة صناعة الســيارات)،
Aster, Clust-ER (هيئــة النقــل)، Asstra ،(هيئــة رشكات خدمــات الطاقــة اإليطاليــة)

ــي،  ــة رميين ــة، بلدي ــة األوروبي Greentech, Cobat, Cogena, Coldiretti، اللجن

Coordinamento Free, Elettricità Futura, Elemens, اتحــاد الزراعــات،
ENEA, Federazione ANIE, Federesco, Federidroelettrica, FIRE

GIGA, GBC ،(االتحــاد اإليطــايل لالســتخدام الرشــيد للطاقة)، مؤسســة التنميــة املســتدامة
H2IT, IBESA, Ises Italia (مدير خدمــات الطاقــة)، GSE ،(مجلــس املبــاين الخــرضاء)

(الجمعيــة اإليطاليــة للكتلــة الحيويــة)،  Itabia ,(الرشكــة الدوليــة للطاقــة الشمســية)
Italia Solare, ــرتك)، ــد املش ــات التولي ــي محط ــي وموزع ــة مصنع (هيئ Italcogen

Motus-E, وزارة البيئــة وحاميــة الــرب والبحــر، ،Kyoto Club, Legambiente

Emilia Romagna, Res4Africa, Res4Med, Unimot, إقليــم ،OWEMES

.Utilitalia ،(االتحاد الوطني ملمثيل املركبات األجنبية) UNRAE

(التحالف األورويب لتوفري  EU ASE (املجلــس األورويب لالقتصــاد الفعال للطاقة)، ECEEE

Wind ،(ــة ــل والبيئ ــاد األورويب للنق (االتح Solar Power Europe, T&E ،(ــة الطاق
Europe

الحالية. 2019. القامئة نسخة رشيك
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وزارة الخارجية
keyenergy.itوالتعاون الدويل

بالتعاون معتم التنظيم من ِقبَل




