
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

	

 

 

الممارسات / أفضل حول مسابقة 
لتحسین كفاءة الطاقة في اإلجراءات 

  مجال التكییف
 

 
 القطاع االقتصادي

 الطــاقةإدارة 
 الوزاري العربي للكهرباء مجلسالأمانة 
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لتحسین كفاءة الممارسات / اإلجراءات أفضل حول مسابقة 
 التكییفالطاقة في مجال 

 
 المادة األولى: مقدمة

تعتبر المنطقة العربیة أكثر المناطق استهالكًا للطاقة لتأمین خدمات التكییف للمباني، حیث تصل نسبة استهالك 
من االستهالك الكلي للقطاع المنزلي كما هو الحال في دول الخلیج العربي. كما  %70التكییف فقط إلى حوالي 

لكثیر من األحیان في زیادة أحمال الذروة فتكون ذات تكلفة باهظة على مستوى قطاع تتسبب أحمال التكییف في ا
 الكهرباء بشكل خاص والمستوى الوطني بشكل عام. 

والذي تقیمه جامعة  2018للعام مایو من كل عام)  21في إطار االحتفال بالیوم العربي لكفاءة الطاقة (و ولذلك 
الممارسات / اإلجراءات لتحسین كفاءة الطاقة في مجال یتم تنظیم مسابقة حول أفضل سالطاقة)  (إدارةالدول العربیة 

 .التكییف
 

  المادة الثانیة: الهدف من الجائزة 
 تخفیض استهالك الطاقة وتحسین كفاءة استخدامها في مجال التكییف.أهمیة تسلیط الضوء على  .1
 .التكییفلمشاریع تخفیض أحمال أفضل الممارسات العربیة إظهار  .2
 .القابلة للتكرار في المجتمعات العربیة االبتكاراتحفز  .3
 .تثقیف الجمهور والمجتمع العربي بشأن قضایا كفاءة الطاقة، والمردود االقتصادي والبیئي .4
 .لطاقةا مستهلكيالخاص ب التشجیع على تغییر نمط السلوك .5
 .قة وتوفیرها والحفاظ علیهكفاءة الطاب الخاصةعلى نمو اسواق للمنتجات والخدمات  المساعدة .6

 

 المادة الثانیة: الشروط
 أحمال التكییف حصرًا.  تستهدف الممارسات/اإلجراءات أو المشاریع المتقدمةأن یجب  .1
من الممكن أن یتم استهداف رفع كفاءة أجهزة التكییف بحد ذاتها، أو أیة إجراءات أخرى تؤدي إلى تخفیض  .2

 أحمال التكییف. 
 .بدایة التنفیذمنذ أعوام  5یكون قد مضى أكثر من  أالینبغي  .3
 المقدمة من القطاعین العام والخاص. الممارسات/اإلجراءات أو المشاریعتقبل  .4
 یجب أن تكون النتائج معروضة بشكل رقمي ذي مرجعیة محددة ومثبتة بطرق قیاس ومعایرة معتمدة. .5
 اأو تملكه امنه وتستفیدالعربیة في إحدى الدول  ةً منفذ المقدمة الممارسات/اإلجراءات أو المشاریعأن یكون  .6

مانع من وجود شراكة أو استشارات من جهات غیر  وال .إحدى الهیئات أو الشركات أو المؤسسات العربیة
 عربیة.

، مسجلة رسمیًا لدى الجهات الرسمیةذات شخصیة اعتباریة و والمتقدمة للمسابقة أن تكون الجهة المنفذة  .7
 وتیات الالزمة مع االستمارة الخاصة بالمشروع.ویجب إرفاق الثب
 بالمسابقة الفائز المادة الثالثة: امتیازات
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الفائز  لمسؤول ذي الصفة األعلى فیما یخص العرض المقدمتمنح ل دوالر أمریكي 2000جائزة مالیة قیمتها  .1
 أو لمن ترشحه المؤسسة لنیلها.

لكفاءة الطاقة والمواقع المتعلقة به وسیتم لیوم العربي االلكتروني لموقع ال علىسیتم نشر ملخص المشروع  .2
 دعوة الصحف العربیة إلى نشر الملخص عن طریق المركز الصحفي لجامعة الدول العربیة 

م درع یتسلیتم االحتفالیة الخاصة بالیوم العربي لكفاءة الطاقة وسوف خالل /الفائزة الفائزالجهة سیتم تكریم  .3
 لها. الجامعة العربیة

 

 

 المادة الرابعة: التقدم إلى المسابقة
 .تقدم الطلبات وفق االستمارة المرفقة فقط .1
 المشاركة في الجائزة متاحة للجمیع باستثناء أي شخص مشارك في تنظیم أو تسویق او تحكیم الجائزة. .2
النهائیة في حوا للقائمة المتسابقین الذین ترشمتخصصة وسیتم إبالغ فنیة تدرس االستمارات من قبل لجنة  .3

 ومن الممكن طلب تقدیم بعض الوثائق اإلضافیة الخاصة بالمشروع.  2018مارس آذار/ نهایة شهر
سیتم دعوة المشاریع الثالثة األولى لحضور االحتفالیة الخاصة بالیوم العربي لكفاءة الطاقة وسیتم اإلعالن  .4

 النهائي عن المشروع الفائز خالل االحتفالیة.
 28آخر موعد لقبول االستمارات و  energy.dept@las.int إلى البرید االلكتروني التاليترسل االستمارات  .5

 إدارة الطاقة باألمانة العامة  في حال وجود أي استفسار یرجى التواصل معو  2018ینایر 
energy.dept@las.int. 

 

 المشاریع المتقدمة:المادة الخامسة: تقییم 
المتقدمة من قبل لجنة فنیة متخصصة ومستقلة یتم تشكیلها من قبل جامعة الدول  الطلباتسوف یتم تقییم  .1

 وفقًا للجوانب التالیة: التقییم العربیة، وسیكون

 .المستخدمة ومدى مالءمتها لطبیعة المسابقةالتكنولوجیا  •
 .على مستوى البلد المضیف ممارسات/اإلجراءات أو المشاریعللواالقتصادیة اآلثار البیئیة  •
 .في مجال التكییف تأثیر المشروع على النواحي المستقبلیة واستدامة اعتماد تقنیات كفاءة الطاقة •
 نواحي اإلبداع واإلبتكار. •
 .وفترة استرداد رأس المال االستثمارالعائد من و كمیة الوفورات كالمعاییر االقتصادیة  •
 عي حول مفاهیم كفاءة الطاقةالمشروع في نشر الو  مساھمة •
 السیاسات والقرارات التي نتجت عن المشروع  •

 بتقدیم معلومات إضافیة إذا اقتضت الحاجة. یحق للجنة الفنیة في مطالبة مقدم الطلب .2
 براء متخصصین خارج نطاق اللجنة.ألعضاء اللجنة الفنیة الحق بأخذ المشورة الفنیة والعلمیة من خ .3
ألعضاء اللجنة الفنیة الحق بحجب الجائزة في حال عدم تأهل المتقدمین للفوز بالجائزة أو ألي سبب قد  .4

 تعتبره اللجنة یسيء أو یضر بسمعة الجائزة.
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 استمارة التقدیم 
 

 مالحظات ھامة:

بالمعلومات المطلوبة من حیث النوعیة والكمیة تتألف استمارة التقدیم من أربعة أقسام رئیسیة، یرجى التقید  •
 من خالل االستمارة یدخل في عملیة تقییم المشروع. *مع العلم أن جودة عرض المشروع

عن صحة المعلومات الواردة في االستمارة ویحق للجنة التحكیم طلب أي وثائق أو  والً ؤ مسیعتبر المتقدم  •
ارة، وأي معلومات مغلوطة ستؤدي إلى استبعاد المشروع من إثباتات خاصة بالمعلومات الواردة في االستم

 المسابقة
 
 

 القسم األول:  معلومات عامة 
:بیانات الجهة المتقدمة 1.1  

االسم الكامل للمؤسسة/ 
 الشركة/ المنظمة

 

  العنوان 
  المدینة  الرمز البریدي

  الموقع الرسمي  الدولة 
التلفون (متضمنًا رمز 

 النداء الدولي) 
  البرید االلكتروني 

  :بیانات الشخص المسؤول 2.1
  اللقب   االسم األول
  الجنس  االسم األخیر

    العنوان
  المدینة  الرمز البریدي

  البرید االلكتروني  الدولة
التلفون (متضمنًا رمز 

 النداء الدولي)
الموبایل (متضمنًا رمز  

 النداء الدولي)
 

 
* یقصد بـ "المشروع" في مضمون هذه االستمارة أي ممارسة أو إجراء أو مبادرة أو مشروع فني أو وضع سیاسات أو 

 حملة إعالمیة ...الخ تستهدف تخفیض أحمال التكییف. 
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 القسم الثاني: نظرة عامة على المشروع
 :معلومات عامة 1.2

  اسم المشروع
 حالة المشروع 

 )x(الرجاء وضع إشارة 
 ( ) التنفیذ قید-مشروع 
 بتاریخ ) ( تنفیذه تممشروع 

  بلد/ بلدان التنفیذ

 الوصف العام للمشروع:  2.2
(مع ذكر النتائج الرئیسیة التي تم تحقیقها و المعلومات عن طبیعة المشروع  كلمة 800-یرجى تلخیص بما ال یتجاوز 

أرقام حقیقیة) وخاصة فیما یتعلق بكفاءة الطاقة، الوفورات المالیة، حمایة البیئة، خفض االنبعاثات، تحسین بیئة 
 وظروف العمل.

 
 
 

 القسم الثالث: معلومات تفصیلیة عن المشروع 

 الوضع ما قبل تنفیذ المشروع   1.3
الوضع ما قبل تنفیذ المشروع وما هي أهم المشاكل والتحدیات التي اعترضت تنفیذ  معلومات بشأنیرجى تقدیم 

المشروع، وهل هناك أي صلة للمشروع باألبعاد االقتصادیة واالجتماعیة والبیئیة أو واقع الطاقة أو أي سیاق ذو 
 كحد أقصى)كلمة  400صلة بالواقع الحالي للبلد التي ینفذ فیها المشروع (

 
 

 الدافع والهدف من المشروعوصف    2.3
 كحد أقصى) كلمة 400ما هو الدافع العام للبدء بهذا المشروع وما هي األهداف المرسومة له (

 
 

 النطاق وأنشطة التنفیذ   3.3
 400التنفیذ ( ةأثناء عملییرجى توضیح نطاق المشروع والقطاعات المستهدفة واألنشطة الرئیسیة التي أجریت 

 كحد أقصى) كلمة
 
 

 االبتكار واإلبداع   4.3
یرجى وصف الجوانب المبتكرة في المشروع سواًء كانت فنیة أو لوجستیة أو في آلیات التنفیذ وتسهیل عملیة 

إنجاز المشروع وذلك بالنظر إلى المعاییر التكنولوجیة والظروف اإلقلیمیة، االجتماعیة، االقتصادیة، أو الوضع 
 كحد أقصى)  كلمة 400السیاسي في بلدك (
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 التنفیذ والتكالیف    5.3
 الرجاء وصف التكنولوجیا المستخدمة فضًال عن التكالیف والمنافع االقتصادیة  -
نهج الذي تم اختیاره مع ذكر اآلثار االجتماعیة للتدابیر المتبعة وتحدید الفئات المستهدفة من مالرجاء وصف ال -

 هذه التدابیر
 أسالیب استدامته (إن دعت الحاجة).و  للمشروع الماليدعم آلیات اللتمویل و اخطة الرجاء وصف  -

 كحد أقصى)كلمة  400 (
 
 

 وصف النتائج المتحققة    6.3
یرجى وصف جمیع النتائج المباشرة وغیر المباشرة المتحققة، الرجاء التركیز بشكل خاص على اآلثار االقتصادیة 

(كمیة  وطریقة احتسابها أو قیاسها/أو البیئیة الناتجة عن تنفیذ المشروع، مع التطرق لألرقام االجتماعیة وو/ أو 
، عدد األشخاص المدرَّبین، فرص العمل، كمیة غاز ثاني أكسید الكربون (میغاوات ساعة الطاقة الموفرة قبل وبعد

المعالجة،  ..) والتطرق إلى كیفیة استفادة من المیاه  3، م(طن معادل من ثاني أكسید الكربون التي تم تجنبها
 كحد أقصى) كلمة 400المجتمع من هذا المشروع من الناحیة التوعویة (

 
 

 تكرار المشروعامكانیة   7.3
كحد كلمة  400(كمشروع نموذجي بلدان عربیة أخرى قطاعات أو تكرار المشروع في إمكانیة  تحلیلیرجى 
 أقصى)

 
 
 

 الشخصیة ونسخة عن المشروعالقسم الرابع: الصورة 
 أمكن إنالمشروع الرجاء إدراج صورتین معبرتین عن    1.4
على األكثر من الوثائق التعریفیة اإلعالمیة عن المشروع (بروشرات، ملصقات  تینیمكن إرسال وثیق   2.4

 الخ)....إعالمیة 
 


