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ﻧﻮﻓﻤﱪ 6أرض اﳌﻌﺎرض
 2020مبﺪﻳﻨﺔ رميﻴﻨﻲ
ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ِﻗﺒَﻞ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ

ﺣﻴﺚ ﺗﻠﺘﻘﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺑﺎﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

 Key Energyﻫــﻮ ﻧﺎﻓــﺬة ﻋــﺮض دوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻘﻨﻴــﺎت واﻟﺨﺪﻣــﺎت واﻟﺤﻠــﻮل اﳌﺘﻜﺎﻣﻠــﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳــﺰ
وﺗﴪﻳــﻊ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻻﻧﺘﻘــﺎل ﻧﺤــﻮ اﻗﺘﺼــﺎد ﺧــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻜﺮﺑــﻮن ،واﻟــﺬي ﻳﻌــﺪ اﻟﻬــﺪف اﻟﺮﺋﻴــﴘ
ﻟﻼﺗﻔﺎﻗﻴــﺔ اﻟﺨـﴬاء  ،Green Dealأو اﻟﺨﻄــﺔ اﻻﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘــﻲ أﻃﻠﻘﻬــﺎ اﻻﺗﺤــﺎد اﻷورويب
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳌﺴﺘﺪام.
 Key Energyﻫــﻮ اﻟﺤــﺪث اﳌﺮﺟﻌــﻲ ﺣــﻮل اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺘﺠــﺪدة وأﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺘﻜﺪﻳــﺲ وﻛﻔــﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺤﴬي واﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﺪام واﻹﺿﺎءة واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ.
ﺑﺮﻧﺎﻣــﺞ ﻏﻨــﻲ ﺑﺎﳌﺆمتـﺮات ﻻﺳﺘﻜﺸــﺎف ﺟﻤﻴــﻊ ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﻌــﺮض ﻳﺠﻌــﻞ ﻣــﻦ Key Energy

ﺣﺪﺛ ًﺎ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻠﺘﺄﻫﻴﻞ واﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﳌﻬﻨﻲ ﻋﲆ:
• اﻷﺳﻮاق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ واﻟﺴﻴﺎﻗﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ
• أدوات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﺪﻳﺪة )اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﴍاء اﻟﻄﺎﻗﺔ  ،PPAﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﺴﻮق(
• اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﺗﺠﺎﻫﺎت اﻟﺴﻮق
• منﺎذج اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
• اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻓﺮص اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ
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 %5اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﺨﺪﻣﺎت

 %5ﻣﺴﺘﺜﻤﺮون
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 %14ﻣﺪﻳﺮ ﻣﺼﻨﻊ
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ﻣﻦ اﻟﺰوار ﻳﺸريون
إﱃ "إدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ"
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻣﺠﺎل
اﺧﺘﺼﺎص اﻟﴩﻛﺔ

ﻣﺤﻄﺎت ﻣﻦ
ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﺠﺪدة

اﻟﻜﱰوﻧﻴﺎت /
ﻫﻨﺪﺳﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
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ﻣﻴﻜﺎﻧﻴﻜﺎ /
ﺳﻴﺎرات
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ﻏري ذﻟﻚ
)ﻛﻴﻤﻴﺎء ،ﺻﻴﺪﻟﺔ ،دﺑﺎﻏﺔ،
ﺳرياﻣﻴﻚ ،أﺧﺸﺎب ،زﺟﺎج(
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%6وﻏﺎز %5
زﻳﺖ

ﺗﻌﺪﻳﻦ

ﻛﻴﻤﻴﺎيئ  /ﺻﻴﺪﱄ

 %3ﻣﻄﺎط وﻣﻮاد ﺑﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ
أﻏﺬﻳﺔ زراﻋﻴﺔ

اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ واﻹﻋﻼم
واﻟﺮؤﻳﺔ
 Key Energyﻫﻲ اﳌﻨﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز اﻻﺟﺘامع واﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑني أﺑﺮز اﳌﻤﺜﻠني وأﺻﺤﺎب اﳌﺼﻠﺤﺔ
ﰲ اﻟﺴﻮق ،وﻧﻘﻄﺔ ﺣﻮار ﺑني اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﻳﺚ واﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌﺘﺨﺼﺼني
ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﲇ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ واﳌﻨﻈامت واﻻﺗﺤﺎدات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﺤﺜﻴﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت.
ﺳﻴﻌﻤﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﳌﺆمتﺮ ﻟﻌﺎم  2020ﻋﲆ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻻﺑﺘﻜﺎرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻟﻨامذج اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﻘﺎدرة ﻋﲆ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﳌﺴﺎر اﻹﻳﻄﺎﱄ
ﻧﺤﻮ اﻷﻫﺪاف اﻷوروﺑﻴﺔ اﻟﻄﻤﻮﺣﺔ ﺣﺘﻰ .2030
ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﻓري ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻛﺒرية ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﴩﻛﺎت ﰲ
اﻷﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﻴﺔ وﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜامر ﰲ اﻟﺴﻮق اﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ.

65+

500+
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أﺑﺮز ﻣﺎ ﰲ 2020
اﳌﺼﺎدر اﳌﺘﺠﺪدة
اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
ﻣﻮﻟﺪات اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ واﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﴍاء اﻟﻄﺎﻗﺔ PPA
ﻣﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﳌﺴﺘﻬﻠﻜﻮن اﳌﺤﺘﻤﻠﻮن
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح
ﻣﺤﻄﺔ ﻃﺎﻗﺔ ﻋﺎمئﺔ
أﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﺪﻳﺲ
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻵﻓﺎق اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺸﻬﺎدات اﻟﺒﻴﻀﺎء
اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺤﺮاري واﻟﺮؤى
اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﳌﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﺠﺎل اﻟﺒﻨﺎء
ﻓﺮص اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ  -رﻗﻤﻴﺔ ،ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،داﺋﺮﻳﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي ﰲ إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨني
اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ
إﺿﺎءة ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺘﺼﻠﺔ
ﻧﻘﻞ ﻣﺴﺘﺪام
ﻧﻘﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻧﻘﻞ ﻣﺸﱰك وذيك
ﻧﻘﻞ ﻋﺎم ﻣﺮن وﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﺗﺤﺪي اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
LUMI Expo

ﺗﻘﻨﻴﺎت ﰲ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺴﺎﺣﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ،
ﺣﻠﻮل ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻹدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻛﻔﺎءة اﳌﻨﺸﺂت واﻟﴩﻛﺎت

ﻣﻨﺼﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي وﻣﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺘﺠﺪدة وﺗﻐري اﳌﻨﺎخ
ميثــل معــرض  Key Energyبالتزامــن مــع  Ecomondoالحــدث املرجعــي
لنامذج االقتصاد الدائري الجديدة يف حوض البحر األبيض املتوسط.
حــدث دويل بطابــع مبتكــر يجمــع بــني جميــع قطاعات االقتصــاد الدائري يف منصة
واحدة :من استعادة املواد والطاقة إىل التنمية املستدامة.
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ﻗﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﳌامرﺳﺎت ﻟﻨﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺮﻳﺎح
ﺗﻮرﺑﻴﻨﺎت اﻟﺮﻳﺎح اﻟﱪﻳﺔ واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،وﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻳﺎح
اﻟﻌﺎمئﺔ ،واﳌﻜﻮﻧﺎت ،وﻣﻨﺘﺠﻮ اﻟﻄﺎﻗﺔ ،وﺣﻠﻮل ﺗﺠﺪﻳﺪ
وإﻋﺎدة ﺗﺰوﻳﺪ ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﻘﺎمئﺔ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ،واﻷﺻﻮل واﻟﺘﻤﻮﻳﻞ.
ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ .ANEV
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ & اﻟﺘﺨﺰﻳﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﻬﺮوﺿﻮﺋﻴﺔ ،واﻟﻌﻮاﻛﺲ ،واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ ،واﳌﻜﻮﻧﺎت ،وﺣﻠﻮل O & M & P
)اﻟﺘﺠﺪﻳﺪ وإﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺔ( ،وﺗﻘﻨﻴﺎت ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ،
واﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﺬﻛﻴﺔ.
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ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﺸﱰك ،اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺜﻼيث ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ ،اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﳌﺸﱰك
اﳌ ُﺼﻐﺮ ،اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺮارﻳﺔ اﻷرﺿﻴﺔ وﻣﻀﺨﺎت اﻟﺤﺮارة،
أﻧﻈﻤــﺔ اﻟﺘﺤــﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ وإدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ﻣﻘﺎوﻟﻮ
 ،ESCO ،EPCﺗﺠﺎرة اﻟﻄﺎﻗﺔ.
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ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ  -رﻗﻤﻴﺔ ،ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ،داﺋﺮﻳﺔ:
أﻧﻈﻤﺔ وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ واﳌﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ واﻟﻨﻘﻞ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ واﳌﺘﻜﺎﻣﻞ ،واﻹﺿﺎءة اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻷﻣﻦ وإدارة
اﳌﺨﺎﻃﺮ وإﻧﱰﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء واﳌﺒﺎين اﻟﺬﻛﻴﺔ واﳌﺮاﻓﻖ.

اﳌﺪﻳﻨﺔ
املـستـدامـة
رقمية ،كهربائية ،دائرية

اﳌﺪﻳﻨــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ ) (Sustainable Cityهي مــرشوع خاص لـ  Key Energyعبارة
عن منطقة عرض ومخترب لألفكار لتخطيط مســتقبل املدن من منظور مســتدام .يتم رسد
تطور املدن من خالل ثالثة محاور رئيسية :التنقل والتحول الرقمي والتجديد الحرضي.
التقنيات والخدمات املتاحة لإلدارة العامة من أجل كفاءة وإعادة تأهيل العقارات واملدن،
واإلضــاءة الفعالــة ،واملرافق ،وحلول ومنتجات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت للخدمات،
واملنشــآت ،والشــبكات الذكية ،والتنقل املستدام ،والسيارات الكهربائية والهجينة ،ومشاركة
ركوب السيارات والدراجات ،ومواقف السيارات الذكية ،والنقل الكهربايئ العام ،وتطبيقات
النقل املتكامل والحلول الرقمية واملدينة الكهربائية.
LUMI Expo

تدفقت ثروة املهارات املكتسبة يف تجربة  LUMI Expoيف منصة  ،Key Energyمام
أفســح املجال للتكنولوجيات املكرســة لخدمة اإلنســان واملســاحات الذكية التي تهتم أيضً ا
بقضايا السالمة وكفاءة الطاقة.
يركز مجال  LUMIاملوضوعي الجديد عىل تكامل األنظمة ،مخاط ًبا املهنيني يف قطاع البيئة
املبنيــة وسالســل التوريــد الذكيــة :تكامــل النظــام ،مديــر املرافــق  /الطاقــة ،مديــر األمــن
واملصممني.

يقــام معــرض  Key Energyمــن قبــل الرشكــة  Italian Exhibition Groupالرائــدة يف
قطــاع املعــارض واملؤمتــرات يف إيطاليــا وواحــد من اهــم منظمي املعارض يف اوروبا.
يقام هذا الحدث يف ﻣﺮﻛﺰ اﳌﻌﺎرض اﻟﺤﺪﻳﺚ ﰲ رميﻴﻨﻲ ،اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺸــﺎؤه ﺗﺤﺖ ﺷــﻌﺎر اﻻﺳــﺘﺪاﻣﺔ،
مــع مناطــق خرضاء واســعة ونوافري إلعــادة تدوير املياه.
مــن خــالل تركيــب كشــافات الليــد ونظام كهروضويئ مســاحته  114000مرت مربع ،تــم تحقيق
أهــداف كبــرية لتوفــري الطاقــة :ﺗــﻢ ﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻻﺳــﺘﻬﻼك ﺑﻨﺴــﺒﺔ  %66واﻧﺨﻔــﺾ ﺛــﺎين أﻛﺴــﻴﺪ
اﻟﻜﺮﺑــﻮن اﳌﻨﺒﻌﺚ بنســبة  680ﻃ ًﻨﺎ ســنو يًا.
يوىل اهتامم خاص إلدارة النفايات :يف املتوســط يتم اســرتداد  1800ﻃﻦ يف الســنة .من بينها،
يتــم إعــادة اســتخدام ) 1300مــا يعــادل  %73مــن اإلجاميل( 161 :من البالســتيك و  65من
الزجــاج و  140مــن املوكيــت و  290مــن الــورق والكرتــون و  25مــن العلــب و  620مــن
الخشب.
املنطقــة كلهــا حاصلة عىل شــهادة .UNI EN ISO 14001:2004
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ﻣﻘﺎﺑﺲ ﻟﻠﺸﺤﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ اﳌﺠﺎين ﻟﻠﺴﻴﺎرات
واﻟﺪراﺟﺎت اﻟﻨﺎرﻳﺔ

%20

23.000.000
ﻟﱰًا ﻣﻦ اﳌﻴﺎه

ﻣﻦ اﻟﺰوار ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن ﻣﺤﻄﺔ اﻟﺴﻜﺔ
اﻟﺤﺪﻳﺪ داﺧﻞ أرض اﳌﻌﺎرض

400.000

ﺑﻨﻚ اﻟﺜﻠﺞ

680

%50-

ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﱪﻳﺪ،
ﺑﻔﻀﻞ ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﺗﺤﺖ اﻷرض
ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﱪد ﰲ ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ
وﺗﻌﻴﺪه ﺧﻼل اﻟﻨﻬﺎر.

ﻛﻴﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻃ ًﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﺎز ﺛﺎين
أﻛﺴﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن

25.000

وﺟﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم 2015

ُﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻣﴩوع

Food for Good

اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﴬاء

1.500
 30.000ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ
ﻧﺒﺎت

7.000.000

اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﻛﻢ ﺳﺎﻋﺔ/ﻋﺎم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌ ُﻨﺘﺠﺔ

ﻣﱰ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻦ اﳌﺴﺎﺣﺔ

إﺟامﱄ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻨﻮي
ﳌﺤﻄﺔ رميﻴﻨﻲ

114.000

 3ﻏﻼﻳﺎت

ﻣﻊ اﻟﺠﻴﻞ اﻷﺣﺪث ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺜﻴﻒ اﳌﻌﻴﺎري

ﺳﻌﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﺗﻌﺎدل ﺗﺪﻓﺌﺔ  50ﺷﻘﺔ

EROC NEERG

اﻟﻨﻘﻞ اﳌﺴﺘﺪام

ﻧﻮﻓﺮ ﰲ
ﻛﻞ ﻋﺎم...

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺘﻌﺎون
) AFSEAاﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻷﻓﺮﻳﻘﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔ( ،ﴍﻛــﺔ ICE, Aidi, Althesys, Anci

)اﻟﻬﻴﺌــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎت اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ() Anev ،اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح() Anﬁa ،اﻟﻬﻴﺌﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺴﻠﺴــﻠﺔ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﺴــﻴﺎرات(Ascomac, ASSIL, AssoEGE, AssoEsco ،
)ﻫﻴﺌــﺔ ﴍﻛﺎت ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ() Asstra ،ﻫﻴﺌــﺔ اﻟﻨﻘــﻞ(Aster, Clust-ER ،
 ،Greentech, Cobat, Cogena, Coldirettiاﻟﻠﺠﻨــﺔ اﻷوروﺑﻴــﺔ ،ﺑﻠﺪﻳــﺔ رميﻴﻨــﻲ،
اﺗﺤــﺎد اﻟﺰراﻋــﺎتCoordinamento Free, Elettricità Futura, Elemens, ،
ENEA, Federazione ANIE, Federesco, Federidroelettrica, FIRE
)اﻻﺗﺤــﺎد اﻹﻳﻄــﺎﱄ ﻟﻼﺳــﺘﺨﺪام اﻟﺮﺷــﻴﺪ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ( ،ﻣﺆﺳﺴــﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ اﳌﺴــﺘﺪاﻣﺔGIGA, GBC ،
)ﻣﺠﻠــﺲ اﳌﺒــﺎين اﻟﺨــﴬاء() GSE ،ﻣﺪﻳﺮ ﺧﺪﻣــﺎت اﻟﻄﺎﻗــﺔ(H2IT, IBESA, Ises Italia ،

)اﻟﴩﻛــﺔ اﻟﺪوﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺸﻤﺴــﻴﺔ() Itabia ,اﻟﺠﻤﻌﻴــﺔ اﻹﻳﻄﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻜﺘﻠــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳــﺔ(،
) Italcogenﻫﻴﺌــﺔ ﻣﺼﻨﻌــﻲ وﻣﻮزﻋــﻲ ﻣﺤﻄــﺎت اﻟﺘﻮﻟﻴــﺪ اﳌﺸــﱰك(Italia Solare, ،
 ،Kyoto Club, Legambienteوزارة اﻟﺒﻴﺌــﺔ وﺣامﻳــﺔ اﻟــﱪ واﻟﺒﺤــﺮMotus-E, ،
 ،OWEMESإﻗﻠﻴــﻢ Emilia Romagna, Res4Africa, Res4Med, Unimot,
) UNRAEاﻻﺗﺤﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﳌﻤﺜﲇ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ(.Utilitalia ،
) ECEEEاﳌﺠﻠــﺲ اﻷورويب ﻟﻼﻗﺘﺼــﺎد اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ() EU ASE ،اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻷورويب ﻟﺘﻮﻓري
اﻟﻄﺎﻗــﺔ() Solar Power Europe, T&E ،اﻻﺗﺤــﺎد اﻷورويب ﻟﻠﻨﻘــﻞ واﻟﺒﻴﺌــﺔ(Wind ،
Europe
ﴍﻳﻚ ﻧﺴﺨﺔ  .2019اﻟﻘﺎمئﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

اﺗﺼﻞ ﺑﻨﺎ
تونس واملغرب

MIDAgroup
Antonino Trimarchi
+216 71 890 071 :هاتف
trimarchi@midagrouptunisia.com
www.midagrouptunisia.com

املكتب التجاري
Alessandra Astolfi – مدير العالمة التجارية للمجموعة
alessandra.astolfi@iegexpo.it

 األردن،الجزائر

Christian Previati – مدير العالمة التجارية
christian.previati@iegexpo.it
0541 744 882 :هاتف

إنريكو لويدجي سييبي
+39 3405942281 :هاتف محمول
(+39) 0721/1651494 :هاتف

Ilaria Cevoli – حساب املبيعات الدولية
ilaria.cevoli@iegexpo.it
0541 744 926 :هاتف

Hemispheres Wbd

esiepi@hemisphereswbd.com
www.hemisphereswbd.com

Claudia Costella – حساب املبيعات

( طاقة الرياح،)املدينة املستدامة

claudia.costella@iegexpo.it
0541 744 457 :هاتف
Giancarlo Morsello – حساب املبيعات
( مصادر الطاقة املتجددة األخرى، التخزين،)الطاقة الشمسية
giancarlo.morsello@iegexpo.it
0541 744 809 :هاتف
Fabio Filipponi – حساب املبيعات

( النقل الذيك،)الكفاءة

fabio.filipponi@iegexpo.it
0541 744 488 :هاتف

اللجنة الفنية العلمية
Giovanni Silvestrini

رئيس اللجنة الفنية العلمية
Rossella Fugaro

السكرترية الفنية العلمية

rossella.fugaro@iegexpo.it

ﺗﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ

ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ

وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﱄ

keyenergy.it

