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� ��آ� ����� �� ���ل آ��ءة ا������  �!� �� أ�

  

  مقدمة: المادة األولى

والذي تقيمه جامعة الدول العربية )  كل عام مايو من21(في إطار االحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة 
في الدول "أفضل شركة ناشئة في مجال كفاءة الطاقة "سيتم تنظيم مسابقة حول أفضل ) إدارة الطاقة(

  .العربية
  

  الهدف من الجائزة  : المادة الثانية

شيد استهالكها تسليط الضوء على الجهود وأفضل الممارسات العربية لتحسين كفاءة الطاقة وتر .1
 على مستوى القطاع الخاص وخاصة الشركات حديثة المنشأ 

التشجيع على رفد قطاع األعمال العربي بالشركات التي تعنى في مجاالت كفاءة الطاقة بكافة  .2
 .أشكالها سواء على مستوى تقديم الخدمات أو المعدات والتجهيزات

 .هيم كفاءة الطاقةالتشجيع على إعطاء القطاع الخاص دوره في نشر مفا .3
التشجيع على نقل مواضيع كفاءة الطاقة من مستوى السياسات والدراسات إلى مستوى األعمال  .4

وتعزيز األسواق بالشركات المختصة القادرة على تنفيذ هذه السياسات والخطط من خالل 
 .وضعها في إطار مشاريع استثمارية قابلة للتنفيذ

  .والخدمات الخاصة بكفاءة الطاقة وتوفيرها والحفاظ عليهالمساعدة على نمو أسواق للمنتجات  .5
  

  الشروط العامة : المادة الثانية

 5بحيث أن يكون قد مضى على تأسيسها ما ال يزيد عن            ) حديثة المنشأ (أن تكون الشركة ناشئة      .1
 سنوات 

 أن يكون مجال عمل الشركة منحصراً في مجال كفاءة الطاقة  .2
التدقيق الطاقي، الدراسـات،    (تخصصة في مجال تقديم الخدمات      من الممكن أن تكون الشركة م      .3

أو في مجال تقديم المعدات أو التجهيزات ذات العالقة في ترشيد ورفـع             ...) االستشارات الفنية   
سخانات المياه الشمسية، األجهزة المنزلية عالية الكفاءة، أجهزة القيـاس ومراقبـة       (كفاءة الطاقة   

 ....)االستهالك 
الشركة قد قامت بتنفيذ مجموعة من المشاريع في مجال كفاءة الطاقـة فـي المنطقـة                أن تكون    .4

 سواء في القطاع الصناعي أو المنزلي أو الخدمي، )  على األقل3(العربية 
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أن تكون الشركة قد قامت ببعض األنشطة الني من شأنها نشر الوعي والمعرفة في مجال كفـاءة         .5
 .الخ.... ؤتمرات وتنظيم حمالت التوعية الطاقة كالمشاركة في المعرض والم

 أن تكون الشركة مسجلة رسمياً في إحدى الدول العربية  .6
 يجب أال ينحصر عمل الشركة في الجانب التجاري فقط  .7

  

  امتيازات المشروع الفائز: المادة الثالثة

وتـسليم درع   الفائزة خالل االحتفالية الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقـة          /تكريم الجهة الفائز   .1
 .الجامعة العربية لها من قبل األمين العام لجامعة الدول العربية أو من ينوب عنه

 . دوالر أمريكي تمنح لمدير الشركة الفائزة أو لمن ترشحه لنيلها2000جائزة مالية قيمتها  .2
ة بـه   نشر لمحة عن الشركة على الموقع االلكتروني لليوم العربي لكفاءة الطاقة والمواقع المتعلق             .3

 .ودعوة الصحف العربية إلى نشر الملخص عن طريق المركز الصحفي لجامعة الدول العربية
  
  

  

  التقدم إلى المسابقة: المادة الرابعة

 .تقدم الطلبات وفق االستمارة المرفقة فقط .1
المشاركة في الجائزة متاحة للجميع باستثناء أي شخص مشارك في تنظيم أو تسويق أو تحكـيم                 .2

  .الجائزة
 org.rcreee@media أو int.las@dept.energyسل االستمارات إلى البريد االلكتروني التالي تر .3
تدرس االستمارات من قبل لجنة فنية متخصصة وسيتم إبالغ المتسابقين الذين ترشحوا للقائمـة               .4

مكن طلب تقديم بعض الوثائق اإلضـافية        ومن الم  2017نيسان  /  ابريل 20يوم الخميس   النهائية  
 . الخاصة بالمشروع

سيتم دعوة الشركات الثالثة األولى لحضور االحتفالية الخاصة باليوم العربي لكفاءة الطاقة وسيتم      .5
 .اإلعالن النهائي عن المشروع الفائز خالل االحتفالية

 int.las@dept.energyفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع  .6
 .2017 نيسان/ ابريل13الخميس آخر موعد لقبول االستمارات هو يوم  .7

  

  :تقييم المشاريع المتقدمة: المادة الخامسة

جنة فنية متخصصة ومستقلة يتم تشكيلها      الشركات إلى ل  قدمة من قبل    العروض الم سوف يتم تقييم     .1

  :سيكون التقييم وفقاً للجوانب التاليةمن قبل جامعة الدول العربية، و

 طبيعة عمل الشركة  •
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 .المشاريع المنفذة والتكنولوجيا المستخدمة ومدى مالءمتها لطبيعة المسابقة •
  حجم األعمال وعمر الشركة  •
تأثير المشاريع المنفذة من قبل الشركة على النواحي المستقبلية واستدامة اعتماد تقنيات             •

  .بداع واالبتكاركفاءة الطاقة ونواحي اإل
  . الشركة في نشر الوعي حول مفاهيم كفاءة الطاقة�!�ه�� •
دور الشركة في تذليل الصعوبات للمشاريع ذات البعد التقني وخاصة فيما يتعلق بآليات              •

 .التمويل
 . المشروع إذا اقتضت الحاجةحوليحق للجنة الفنية مطالبة مقدم الطلب بتقديم معلومات إضافية  .2
ة الفنية الحق بأخذ المشورة الفنية والعلمية من خبراء متخصصين خـارج نطـاق              ألعضاء اللجن  .3

 .اللجنة
حجب الجائزة في حال عدم تأهل المتقدمين للفوز بالجائزة أو ألي ألعضاء اللجنة الفنية الحق في   .4

 .سبب قد تعتبره اللجنة ال ينسجم مع أهداف الجائزة
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1.   

  
��رة ا������ ��  ا

  
  :�"�!�ت ه���

استمارة التقديم من أربعة أقسام رئيسية، يرجى التقيد بالمعلومات المطلوبة من حيث تتألف  •
النوعية والكمية مع العلم أن للجنة الحق في استبعاد االستمارات التي لم تلتزم بآلية وجودة 

 .العرض المحددة في هذه اإلستمارة

 ويحق للجنة التحكيم طلب أي يعتبر المتقدم مسؤوالً عن صحة المعلومات الواردة في االستمارة •
وثائق أو إثباتات خاصة بالمعلومات الواردة في االستمارة، وأي معلومات مغلوطة ستؤدي إلى 

 استبعاد المشروع من المسابقة
  

معلومات عامة :  القسم األول  

: بيانات الجهة المتقدمة1.1  

/ االسم الكامل للمؤسسة
 الشركة

 

   العنوان

  مدينةال  الرمز البريدي

  الموقع الرسمي  الدولة 

متضمناً رمز (التلفون 
 ) النداء الدولي

  البريد االلكتروني 

 : بيانات الشخص المسئول2.1

  اللقب   االسم األول

  الجنس  االسم األخير

    العنوان

  المدينة  الرمز البريدي

  البريد االلكتروني  الدولة

متضمناً رمز (التلفون 
 )لدوليالنداء ا

الهاتف المحمول  
متضمناً رمز النداء (
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 )الدولي

  
  
  

  الشركةحولنظرة عامة : القسم الثاني

 : معلومات عامة1.2

  كلمة 400 نبذة عن الشركة 

 الخ ...دسي  هن–تجاري  طبيعة عمل الشركة 

  )الخ ....بروشورات_ موقع الكتروني (يرجى تحديد وسائل التعريف بالشركة   التعريف بالشركة

  :  مجاالت عمل الشركة2.2

عمل الـشركة ووصـف القطاعـات       حول مجاالت    كلمة   800 - بما ال يتجاوز      ذلك يرجى تلخيص 
 المستهدفة 

  
 معلومات عن المشروعات التي نفذتها الشركة  : القسم الثالث

  ) الالزمة لكل منهاالبيانات مشروعات وذكر 3يرجى على األقل ذكر (اسم المشروع 

 الوضع ما قبل تنفيذ المشروع 1.3

يرجى تقديم معلومات  بشأن الوضع ما قبل تنفيذ المشروع وما هي أهم المشاكل والتحـديات التـي                  
اعترضت تنفيذ المشروع، وهل هناك أي صلة للمشروع باألبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية أو             

 كلمـة كحـد     400(تي ينفذ فيها المـشروع      واقع الطاقة أو أي سياق ذو صلة بالواقع الحالي للبلد ال          
 )أقصى

  
 

 وصف الدافع والهدف من المشروع 2.3

 ) كلمة كحد أقصى400(ما هو الدافع العام للبدء بهذا المشروع وما هي األهداف المرسومة له 

  
 

 النطاق وأنشطة التنفيذ 3.3

ـ           ت أثناءعمليـة   يرجى توضيح نطاق المشروع والقطاعات المستهدفة واألنشطة الرئيسية التي أجري
 ) كلمة كحد أقصى400(التنفيذ 
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   االبتكار واإلبداع 4.3

يرجى وصف الجوانب المبتكرة في المشروع سواء كانت فنية أو لوجستية أو فـي آليـات التنفيـذ                  
وتسهيل عملية إنجاز المشروع وذلك بالنظر إلـى المعـايير التكنولوجيـة والظـروف اإلقليميـة،                

 )  كلمة كحد أقصى400(أو الوضع السياسي في بلدك االجتماعية، االقتصادية، 
  

 

 التنفيذ والتكاليف  5.3

 .الرجاء وصف التكنولوجيا المستخدمة فضالً عن التكاليف والمنافع االقتصادية -
الرجاء وصف المنهج الذي تم اختياره مع ذكر اآلثار االجتماعية للتدابير المتبعة وتحديـد الفئـات                 -

 .المستهدفة من هذه التدابير
 ).إن دعت الحاجة(الرجاء وصف خطة التمويل وآليات الدعم المالي للمشروعوأساليب استدامته  -

 ) كلمة كحد أقصى400(
  

 

 وصف النتائج المتحققة  6.3

يرجى وصف جميع النتائج المباشرة وغير المباشرة المتحققة، الرجاء التركيز بشكل خـاص علـى               
البيئية الناتجة عن تنفيذ المشروع، مع التطـرق لألرقـام          أو  /أو االجتماعية  و   / اآلثار االقتصادية و  

ميجـاوات سـاعة، عـدد األشـخاص        (كمية الطاقة الموفرة قبل وبعد       (وطريقة احتسابها أو قياسها   
طن معادل من ثاني أكـسيد      (المدربين، فرص العمل، كمية غاز ثاني أكسيد الكربون التي تم تجنبها            

والتطرق إلى كيفية استفادة المجتمع من هذا المـشروع مـن             ..)  من المياه المعالجة،   3الكربون، م 
 ) كلمة كحد أقصى400(الناحية التوعوية 

  
 

 إمكانية تكرار المشروع 7.3

 400(يرجى  تحليل إمكانية تكرار المشروع في قطاعات أو بلدان عربية أخرى كمشروع نمـوذجي     
 )كلمة كحد أقصى

  

 
  

 والترويجاألدوات اإلعالمية : القسم الرابع

     الرجاء إدراج بعض المواد اإلعالمية الخاصة بالشركة إن أمكن1.4
بروشـرات،  (الرجاء إدراج أي من المواد التعريفية اإلعالمية عـن المـشروعات المنفـذة                 2.4

  ملصقات 
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  )الخ.....إعالمية        
 فيذ المشروعات الرجاء إدراج أي شهادات أو رسائل تقدير تم الحصول عليها نتيجة تن. 3.4
 


