
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 أفضل منشأة مسابقة 

  أعيد تأهيلها لتصبح خضراء
 

 
 

 
 القطاع االقتصادي

 الطــاقةإدارة 
 الوزاري العربي للكهرباء مجلسالأمانة 
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 ها لتصبح خضراءلأفضل منشأة أعيد تأهيمسابقة 
 المادة األولى: مقدمة

في نقص الموارد الطبيعية الزيادة المضطردة في عدد السكان و  مع ا  تزامن، ضرورة ملحةأضحت التنمية المستدامة 
أهدافها  مما دفع األمم المتحدة العتماد، بعض الدول، وما تبعه من تشوهات واختالالت اجتماعية واقتصادية وصحية

  .لتنمية المستدامةالخاصة با
من أهداف التنمية المستدامة على تأمين الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، إضافة  لسابع والحادي عشرا ينالهدف يركز

غاز ثاني أوكسيد  ٪ من انبعاثات 30صناعة التشييد مسؤولة عن إلى المدن والمجتمعات المستدامة، حيث أن 
المباني ة قطاع تحسينات على استدام، وبالتالي من الضرورة بمكان أن تتم ٪ من مجموع النفايات 66و  الكربون

 القصوى. سرعةالبو  والمنشآت 
الذي تقيمه جامعة و  2019للعام  مايو من كل عام( 21)في إطار االحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة و ولذلك 

 .أفضل منشاة أعيد تأهيلها لتصبح خضراءيتم تنظيم مسابقة حول سالطاقة(  )إدارةالدول العربية 
 

  المادة الثانية: الهدف من الجائزة 
األساليب تطبيق من خالل تخفيض استهالك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها أهمية تسليط الضوء على  .1

 والمستدامة. والتقنيات الذكية
 .في مجال إعادة تأهيل المنشآت لتصبح خضراء أفضل الممارسات العربيةإظهار  .2
 .القابلة للتكرار في المجتمعات العربية االبتكاراتز يحفت .3
 .كفاءة الطاقة، والمردود االقتصادي والبيئيالطاقة النظيفة وتحسين المجتمع العربي بشأن قضايا زيادة وعي  .4
 .لطاقةا مستهلكيالخاص ب التشجيع على تغيير نمط السلوك .5
 .وتوفيرها والحفاظ عليها بالطاقة المستدامة الخاصةسواق للمنتجات والخدمات على نمو أ المساعدة .6

 
 المادة الثانية: الشروط

الداخلة في  العناصرميع يتضمن ج على أن إعادة التأهيل،قبل وبعد  للمنشأةالتصميم التفصيلي عرض  .1
 الخضراء.ة تكوين المنشأ

دارة المخلفات المحرز في مجال تحسينالتقدم يتضمن المشروع أن  .2 مقارنة  بمرحلة ما قبل  استهالك الطاقة وا 
 .بحيث يتم عرض النتائج بشكل رقمي بمرجعية محددة ومثبتة بطرق قياس معتمدة التأهيل،

 .على إعادة تأهيل المنشأةسنة  يكون قد مضى أكثر من أنينبغي  .3
 المقدمة من القطاعين العام والخاص. المشاريعتقبل  .4
لكه إحدى الهيئات أو الشركات أو تأو تم منه وتستفيدالعربية في إحدى الدول  منفذروع المشكون يأن  .5

 مانع من وجود شراكة أو استشارات من جهات غير عربية. وال ،المؤسسات العربية
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في   مسجلة رسميا  لدى الجهات الرسميةذات شخصية اعتبارية و والمتقدمة للمسابقة أن تكون الجهة المنفذة  .6
 الالزمة مع االستمارة الخاصة بالمشروع.، ويجب إرفاق الثبوتيات الدولة المعنية

 
 بالمسابقة الفائز المادة الثالثة: امتيازات

الفائز  لمسؤول ذي الصفة األعلى فيما يخص العرض المقدمتمنح ل دوالر أمريكي 2000جائزة مالية قيمتها  .1
 أو لمن ترشحه المؤسسة لنيلها.

لكفاءة الطاقة والمواقع ليوم العربي االلكتروني لموقع ال على مشروع تأهيل المنشأةسيتم نشر ملخص  .2
المتعلقة به وسيتم دعوة الصحف العربية إلى نشر الملخص عن طريق المركز الصحفي لجامعة الدول 

 العربية 
م درع يتسليتم االحتفالية الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة وسوف خالل /الفائزة الفائزالجهة سيتم تكريم  .3

 لها. ربيةالجامعة الع
 

 
 المادة الرابعة: التقدم إلى المسابقة

 .تقدم الطلبات وفق االستمارة المرفقة فقط .1
 المشاركة في الجائزة متاحة للجميع باستثناء أي شخص مشارك في تنظيم أو تسويق او تحكيم الجائزة. .2
حوا للقائمة النهائية في المتسابقين الذين ترشمتخصصة وسيتم إبالغ فنية تدرس االستمارات من قبل لجنة  .3

 ومن الممكن طلب تقديم بعض الوثائق اإلضافية الخاصة بالمشروع.  2019إبريل شهر نهاية 
سيتم دعوة المشاريع الثالثة األولى لحضور االحتفالية الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة وسيتم اإلعالن  .4

 النهائي عن المشروع الفائز خالل االحتفالية.
آخر موعد و  info@rcreee.orgأو  energy.dept@las.int االستمارات إلى البريد االلكتروني التاليترسل  .5

في حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع و   2019إبريل  25 لقبول االستمارات
energy.dept@las.int. 

 
 المشاريع المتقدمة:المادة الخامسة: تقييم 

المتقدمة من قبل لجنة فنية متخصصة ومستقلة يتم تشكيلها من قبل جامعة الدول  الطلباتسوف يتم تقييم  .1
 وفقا  للجوانب التالية: التقييم العربية، وسيكون

  المستخدمة ومدى مالءمتها لطبيعة المسابقةالتكنولوجيا. 
  على مستوى البلد المضيف ممارسات/اإلجراءات أو المشاريعللواالقتصادية اآلثار البيئية. 
  والطاقة  اعتماد تقنيات كفاءة الطاقةو  من ناحية االستدامةتأثير المشروع على النواحي المستقبلية

دارة المخلفاتالمتجددة   .وا 
 .نواحي اإلبداع واإلبتكار 
  وفترة استرداد رأس المال االستثمارالعائد من و كمية الوفورات كالمعايير االقتصادية. 

mailto:energy.dept@las.int
mailto:energy.dept@las.int
mailto:energy.dept@las.int
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 عي حول مفاهيم كفاءة الطاقةالمشروع في نشر الو  مساهمة. 
  أو التي استند إليها المشروع.السياسات والقرارات التي نتجت عن المشروع 

 الحاجة.بتقديم معلومات إضافية إذا اقتضت  يحق للجنة الفنية في مطالبة مقدم الطلب .2
 ألعضاء اللجنة الفنية الحق بأخذ المشورة الفنية والعلمية من خبراء متخصصين خارج نطاق اللجنة. .3
ألعضاء اللجنة الفنية الحق بحجب الجائزة في حال عدم تأهل المتقدمين للفوز بالجائزة أو ألي سبب قد  .4

 تعتبره اللجنة يسيء أو يضر بسمعة الجائزة.
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 استمارة التقديم 
 

 ظحاا  هامة مال

  تتألف استمارة التقديم من أربعة أقسام رئيسية، يرجى التقيد بالمعلومات المطلوبة من حيث النوعية والكمية
 من خالل االستمارة يدخل في عملية تقييم المشروع. *مع العلم أن جودة عرض المشروع

  للجنة التحكيم طلب أي وثائق أو عن صحة المعلومات الواردة في االستمارة ويحق  وال  ؤ مسيعتبر المتقدم
إثباتات خاصة بالمعلومات الواردة في االستمارة، وأي معلومات مغلوطة ستؤدي إلى استبعاد المشروع من 

 المسابقة
 
 

 القسم األول:  معلومات عامة 
:بيانات الجهة المتقدمة 1.1  

االسم الكامل للمؤسسة/ 
 الشركة/ المنظمة

 

  العنوان 
  المدينة  الرمز البريدي

  الموقع الرسمي  الدولة 
التلفون )متضمنا  رمز 

 النداء الدولي( 
  البريد االلكتروني 

  :بيانات الشخص المسؤول 2.1
  اللقب   االسم األول
  الجنس  االسم األخير

    العنوان
  المدينة  الرمز البريدي

  البريد االلكتروني  الدولة
التلفون )متضمنا  رمز 

 النداء الدولي(
الموبايل )متضمنا  رمز  

 النداء الدولي(
 

 
، أو أة صناعية أو تجارية أو حكوميةمنشأة سواء كانت منش* يقصد بـ "المشروع" في مضمون هذه االستمارة أي 

 . سكنية
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 القسم الثاني: نظرة عامة على المشروع
 :معلومات عامة 1.2

  اسم المشروع
 حالة المشروع 

 (x)الرجاء وضع إشارة 
  بلد/ بلدان التنفيذ بتاريخ ( ) تنفيذه تممشروع 

 الوصف العام للمشروع:  2.2
)مع ذكر النتائج الرئيسية التي تم تحقيقها و المعلومات عن طبيعة المشروع  كلمة 800-يرجى تلخيص بما ال يتجاوز 

المالية، حماية البيئة، خفض االنبعاثات، تحسين بيئة أرقام حقيقية( وخاصة فيما يتعلق بكفاءة الطاقة، الوفورات 
 وظروف العمل.

 
 
 

 القسم الثالث: معلومات تفصيلية عن المشروع 
 الوضع ما قبل تنفيذ المشروع   1.1

الوضع ما قبل تنفيذ المشروع وما هي أهم المشاكل والتحديات التي اعترضت تنفيذ  معلومات بشأنيرجى تقديم 
المشروع، وهل هناك أي صلة للمشروع باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية أو واقع الطاقة أو أي سياق ذو 

 كحد أقصى(كلمة  400صلة بالواقع الحالي للبلد التي ينفذ فيها المشروع )
 
 

 وصف الدافع والهدف من المشروع   2.1
 كحد أقصى( كلمة 400ما هو الدافع العام للبدء بهذا المشروع وما هي األهداف المرسومة له )

 
 

 النطاق وأنشطة التنفيذ   1.1
 كحد أقصى( كلمة 400التنفيذ ) ةأثناء عملييرجى توضيح نطاق المشروع واألنشطة الرئيسية التي أجريت 

 
 

 االبتكار واإلبداع   3.1
يرجى وصف الجوانب المبتكرة في المشروع سواء  كانت فنية أو لوجستية أو في آليات التنفيذ وتسهيل عملية 
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إنجاز المشروع وذلك بالنظر إلى المعايير التكنولوجية والظروف اإلقليمية، االجتماعية، االقتصادية، أو الوضع 
 كحد أقصى(  كلمة 400السياسي في بلدك )

 
 

 التنفيذ والتكاليف    3.1
 الرجاء وصف التكنولوجيا المستخدمة فضال  عن التكاليف والمنافع االقتصادية  -
نهج الذي تم اختياره مع ذكر اآلثار االجتماعية للتدابير المتبعة وتحديد الفئات المستهدفة من مالرجاء وصف ال -

 هذه التدابير
 أساليب استدامته )إن دعت الحاجة(.و  للمشروع الماليدعم آليات اللتمويل و اخطة الرجاء وصف  -

 كحد أقصى(كلمة  400 )
 
 

 وصف النتائج المتحققة    3.1
يرجى وصف جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة المتحققة، الرجاء التركيز بشكل خاص على اآلثار االقتصادية 

)كمية  وطريقة احتسابها أو قياسها/أو البيئية الناتجة عن تنفيذ المشروع، مع التطرق لألرقام االجتماعية وو/ أو 
، عدد األشخاص المدرَّبين، فرص العمل، كمية غاز ثاني أكسيد الكربون )ميغاوات ساعة الطاقة الموفرة قبل وبعد

المعالجة،  ..( والتطرق إلى كيفية استفادة من المياه  3، م)طن معادل من ثاني أكسيد الكربون التي تم تجنبها
 كحد أقصى( كلمة 400المجتمع من هذا المشروع من الناحية التوعوية )

 
 

 تكرار المشروعامكانية   3.1
كحد كلمة  400)كمشروع نموذجي بلدان عربية أخرى قطاعات أو تكرار المشروع في إمكانية  تحليليرجى 
 أقصى(

 
 
 

 المشروعالقسم الرابع: نسخة عن 
 أمكن إنالمشروع الرجاء إدراج صورتين معبرتين عن    1.4
على األكثر من الوثائق التعريفية اإلعالمية عن المشروع )بروشرات، ملصقات  تينيمكن إرسال وثيق   2.4

 الخ(....إعالمية 
 


