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صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي
عضو المجلس األعلى لالتحاد  -حاكم إمارة رأس الخيمة

جزء ال يتجزأ
الطاقة و الماء عناصر رئيسية لحياتنا و إزدهارنا .فهي ٌ
من التنمية اإلجتماعية و اإلقتصادية التي نصبو إليها ،لذا يجب علينا
المحافظة عليها و االستثمار فيها .إن تطبيق التكنولوجيا الحديثة و
استخدام مواد البناء الحديثة باإلضافة الستخدام الطاقة المتجددة من
شأنها توفير الفرصة لكافة القطاعات لالستفادة من الطاقة و الماء
بكلفة أقل.
ٍ

صاحب السمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي
ولي عهد رأس الخيمة -رئيس المجلس التنفيذي

تُ عتبر القدرة التنافسية في تكاليف الطاقة والمياه ُمحرك رئيسي
لعجلة التنمية في إمارة رأس الخيمة .إن االستخدام األمثل لكفاءة
الطاقة والمياه باإلضافة إلى اعتماد مصادر الطاقة المتجددة ال
يقتصر على دعم القدرة التنافسية إلمارة رأس الخيمة فحسب بل
على الحفاظ على الموارد الطبيعية في اإلمارة.

سعادة منذر محمد بن شكر
مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة
ورئيس لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

تأتي إستراتيجية كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من رؤية صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم إمارة رأس الخيمة لجعل اإلمارة أكثر
استدامة وتنافسية .ففي ظل تحديات تغير المناخ التي تواجه العالم،
فإن هذه اإلستراتيجية تمثل جزء من مساهمة إمارة رأس الخيمة في
جهود التخفيف من آثار تغير المناخ في دولة اإلمارات و العالم .تشمل
اإلستراتيجية جميع ُمستهلكي الطاقة والمياه على مستوى اإلمارة .حيث
تم وضع اإلستراتيجية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات الصلة على
المستوى المحلي واالتحادي كما تهدف اإلستراتيجية إلى تشجيع مشاركة
القطاع الخاص في إمارة رأس الخيمة.

المقدمة
تم إطالق إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

2040

(المشار إليها هنا "باإلستراتيجية") في عام  ،2018تحت رعاية صاحب السمو
الشيخ سعود بن صقر القاسمي ،عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة
حفظه اهلل .حيث تهدف اإلستراتيجية لدعم القدرة التنافسية القتصاد إمارة
رأس الخيمة على المدى البعيد من خالل خفض إستهالك الطاقة بنسبة
 30%و تقليل إستهالك المياه بنسبة  ،20%و رفع نسبة توليد الطاقة بمصادر
الطاقة المتجددة إلى  20%بحلول عام .2040

تُعد إدارة كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة ( المشار إليها هنا ب "ريم") في
دائرة بلدية رأس الخيمة المكتب الحكومي المكرس لقيادة و متابعة مراحل
تنفيذ اإلستراتيجية باإلضافة إلى تنفيذ بعض برامج اإلستراتيجية .كما تم
إنشاء لجنة كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة (المشار إليها هنا ب "اللجنة")
و التي تضم في عضويتها ممثلين من الجهات الحكومية ذات الصلة بهدف

أندريا دي غريغوريو
مدير إدارة كفاءة الطاقة والطاقة
المتجددة في بلدية رأس الخيمة

إرشاد و دعم إدارة ريم في تنفيذ اإلستراتيجية .حيث تم اإلنتهاء من هذا
اإلعداد المؤسسي في عام  2018كركيزة لضمان نجاح اإلستراتيجية.
تم تطوير بإطالق اإلستر اتيجية بتضافر جهود العديد من الجهات الحكومية.
حيث تتناول البرامج التسعة ( )9المنبثقة من اإلستراتيجية جميع أشكال استهالك الطاقة والمياه في اإلمارة .يقود كل
برنامج جهة حكومية واحدة أو أكثر ،حيث تعتبر هذه الجهة الكيان المسؤول عن تنفيذ البرنامج و تحقيق أهدافه
السنوية و التي تسهم في تحقيق األهداف العامة لإلستراتيجية.
نحن فخورون بإطالق اإلستراتيجية و بقوة في عام  ،2018من خالل تطوير وتفعيل جميع البرامج التسعة ( )9خالل العام.
حيث كان هذا العام ذا أهمية خاصة ألنه شهد مراحل إعداد و اعتماد بارجيل ،أول الئحة شروط للمباني الخضراء في رأس
الخيمة .باإلضافة إلى إطالق العديد من المشاريع كجزء من برنامج تحديث المباني ،والذي يتم دعمه اآلن بمعايير مطورة
خصيصا للتعاقد على أداء الطاقة ،وتطبيق نظام اعتماد وحوافز لشركات خدمات الطاقة ،والتي تتلقى استجابة كبيرة
ً
من السوق .و في العام ذاته ،تم إطالق برنامج كفاءة المركبات و الذي يتضمن ثالثة محاور :خطة حوافز لتشجيع اعتماد
السيارات الكهربائية ،وتركيب أول مجموعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في رأس الخيمة ،باإلضافة إلى إطالق
برنامج حكومي لتبني شراء المركبات ذات الكفاءة .إضافةً لتفعيل كل من برامج الطاقة الشمسية و إدارة الطاقة و
النفايات إلى طاقة من خالل مشاريع تجريبية.
بشكل مكثف على تنفيذها .و مع زيادة نمو
سيمثل عام  2019بداية المرحلة التالية لإلستراتيجية ،حيث سنعمل
ٍ
األنشطة ضمن إطار اإلستراتيجية ،فإننا سنعمل على زيادة كفاءة إدارة ريم لتوفير الخبرة و الدعم الالزمين لتنفيذ جميع
البرامج.
نحن فخورون بأن نقدم لكم هذا اإلصدار األول من تقريرنا السنوي ،والذي يلخص اإلستراتيجية وإنجازاتنا في عام .2018
نتمنى أن تجدوا المعلومات الواردة فيه مفيدة ،ونتطلع إلى مزيد من اإلنجازات في العام المقبل.
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ملخص تنفيذي
هذا هو اإلصدار األول من التقرير السنوي إلستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة  2040تضم
اإلستراتيجية  9برامج تدعمها  5عوامل تمكين ،تم دمجها بالكامل في رؤية رأس الخيمة  2030األوسع نطا ًقا
للطاقة و الطاقة المتجددة و استخداماتها ،ويتماشى مع جدول األعمال االتحادي حول الطاقة والمياه والبيئة.
تدعم اإلستراتيجية القدرة التنافسية القتصاد رأس الخيمة من خالل خفض التكاليف وزيادة توافر الطاقة والمياه،
مع بناء القدرات المحلية في القطاعات ذات الصلة.
تهدف اإلستراتيجية إلى خفض نسبة استهالك الطاقة إلى  30%و خفض استهالك المياه إلى  20%و رفع نسبة
توليد الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة إلى  20%بحلول عام  ،2040مقارنةً بالوضع الحالي .حيث تم تحديد أهداف
متوسطة و خارطة طريق من شأنهما توجيه عملية تنفيذ اإلستراتيجية.
من المتوقع أن تحقق هذه اإلستراتيجية أكثر من  9مليارات درهم من الفوائد الصافية القتصاد رأس الخيمة على
أساس القيمة الحالية .باإلضافة إلى الحصول على مزايا إضافية في المجاالت االجتماعية واالقتصادية و مجال البيئة
و الصحة و السالمة.
تم وضع هيكل تنظيمي مخصص لضمان التنفيذ الفعال لإلستراتيجية .حيث تم تعيين كيان حكومي محدد
إلدارة كل برنامج (مالك البرنامج) باإلضافة إلى الكيانات الداعمة األخرى .يتم تنفيذ اإلستراتيجية وإعداد التقارير
والتحديث المستمر من قبل إدارة ريم ،و التي تملك بعض البرامج الرئيسية .كما تم إنشاء لجنة كفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة و التي تضم ممثلين رفيعي المستوى من الجهات الحكومية الرئيسية لإلستراتيجية برئاسة
دائرة بلدية رأس الخيمة ،لدعم تنفيذ اإلستراتيجية.
تم تحقيق العديد من اإلنجازات الكبيرة في عام  2018من خالل تحديد أطر اإلستراتيجية و تفعيل البرامج ،حيث
كان أبرز هذه اإلنجازات:
•

إنشاء إدارة ريم ضمن دائرة بلدية رأس الخيمة

•

تفعيل دور لجنة كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة

•

التعهد من مالكي البرامج بااللتزام باإلستراتيجية و أهدافها

•

اعتماد بارجيل ،شروط المباني الخضراء في رأس الخيمة

•

إطالق برنامج التحديث ،بموجب قرار أميري مخصص ،مع إطالق أول مشروع مضمون التوفير إلعادة تحديث
المباني الحكومية في رأس الخيمة

•

اإلنتهاء من حملة “للخير نرشد” ،و هي مبادرة لتركيب أجهزة ترشيد المياه قامت بها على نطاق واسع
الهيئة االتحادية للكهرباء الماء

•

إطالق برنامج النفايات إلى الطاقة ،والوقود البديل ،والمشاريع التجريبية للطاقة الشمسية في المواقع

•

إطالق مبادرة شراء المركبات الفعالة ،بموجب قرار أميري مخصص

•

إطالق المجموعة األولى من الحوافز للمؤسسات االقتصادية واالجتماعية ومدققي الطاقة ،لدعم بناء
القدرات في السوق المحلية

تعد هذه اإلنجازات األولية بمثابة الركائز األساسية للمشاريع المتنامية ،والتي من المتوقع أن تؤدي إلى توفير كبير
في الطاقة والمياه في السنوات القادمة.
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توفير الطاقة
بنسبة 30%

توفير المياه
بنسبة 20%

الطاقة المتجددة
بنسبة 20%
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إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة 2040

2.1

السياسة و السياق االقتصادي

تشهد إمارة رأس الخيمة تحوالً ونموًا ملحوظًا في قطاعات متعددة من اقتصادها .و تعتبر الطاقة والمياه من أهم
المحاور في جدول أعمال السياسة العامة لحكومة رأس الخيمة ،وتهدف اإلستراتيجية إلى دعم القدرة التنافسية
لالقتصاد بطرق مختلفة:
1

القدرة التنافسية من حيث التكلفة :سوف تقلل إجراءات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة من تكلفة
الطاقة والمياه للمستهلكين في رأس الخيمة ،مما يعزز المدخرات للسكان والقدرة التنافسية للمؤسسات
الصناعية والتجارية.

2

التوافر :سيؤدي تطوير الطاقة المتجددة في رأس الخيمة إلى تحسين توافر الطاقة في رأس الخيمة ،مما
يقلل من االعتماد الحالي على واردات الكهرباء والوقود.

3

بناء القدرات :سيتم تطوير سوق جديدة للمنتجات والخدمات المتعلقة بكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
في رأس الخيمة ،مما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي إضافي وتنمية المهارات والقدرات المحلية في هذه
المجاالت المتخصصة.

لقد تم تصميم اإلستراتيجية بحيث يتم دمجها بالكامل ضمن رؤية رأس الخيمة  2030األوسع لكفاءة الطاقة
والطاقة المتجددة و استخداماتها ،مع المساهمة في تحقيق أهداف مختلف جداول األعمال والخطط االتحادية.
ويشمل إطار الخطط اإلستراتيجية التي توجه كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة في رأس الخيمة ،رؤية أجندة
اإلمارات الوطنية  ،2021وإستراتيجية اإلمارات للطاقة  ،2050والخطة الوطنية لتغير المناخ  2050 - 2017على
المستوى االتحادي؛ ورؤية رأس الخيمة  2030و إستراتيجية الطاقة و الطاقة المتجددة على المستوى المحلي .كل
من هذه اإلستراتيجيات تحكمها وتقودها كيانات حكومية مختلفة تعمل في انسجام.

اإلستراتيجيات االتحادية

اإلستراتيجيات المحلية

رؤﻳﺔ أﺟﻨﺪة اﻹﻣﺎرات اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 2021

رؤﻳﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ 2030

ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷﻫﺪاف ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ
ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﺎﻻت ﻓﻲ رأس
اﻟﺨﻴﻤﺔ

....

....

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

....

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ 2050

....

اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ 2017-2050

إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة 2040

مجموعة من اإلستراتيجيات التي تتمحور حولها اإلستراتيجية
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وعلى وجه التحديد ،تدعم اإلستراتيجية تطلعات رؤية رأس الخيمة  2030لتصبح وجهة استثمارية تنافسية
ومستدامة ،مع معايير الخدمة العامة المتميزة .وفي هذا السياق ،تعد كفاءة استخدام الطاقة واعتماد
تكنولوجيات الطاقة المتجددة عام ً
ال أساسيًا في تحقيق ركيزتين مهمتين من رؤية  2030لمصادر الطاقة
المتجددة واستخداماتها وهي :القدرة التنافسية في مجال الطاقة واستدامة الطاقة والخدمات العامة .كما أن
أهداف اإلستراتيجية الخاصة بإمارة رأس الخيمة تتماشى تمامًا مع األهداف االتحادية.

2050

-

2040
30%

2030
10%

2021
0.5%

40%

-

ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

20%

5%

1%

44%

ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪدة

ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة

-

95%

85%

75%
75%

اﻷﻫﺪاف اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ

أﻫﺪاف رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ

مقارنة أهداف اإلستراتيجية باألهداف االتحادية
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ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت )(MSW

التقرير السنوي 2018

 2.2إستراتيجية كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة
يتمثل الهدف الرئيسي لإلستراتيجية في ضمان الوصول إلى موارد الطاقة والمياه بأسعار تنافسية و موثوقة
للمستهلكين في رأس الخيمة ،وذلك عن طريق الحد من كثافة الطاقة في االقتصاد و زيادة القدرة على استخدام
موارد الطاقة المتجددة .حيث تتمحور اإلستراتيجية و التي تمتد من  2018إلى  2040حول تسعة ( )9برامج
وخمس ( )5عناصر تمكين ،تكملها خارطة التنفيذ ،و دراسة المشروع ،واإلعداد المؤسسي الالزم.

 2.2.1فوائد إستراتيجية كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة
من المتوقع أن تحقق اإلستراتيجية فوائد صافية تبلغ حوالي  9مليار درهم إماراتي إلقتصاد رأس الخيمة على
أساس القيمة الحالية .إضافةً للعديد من الفوائد األخرى لإلستراتيجية و التي لم يتم حصرها و تشمل:

..........................

9.3

5.3
..........................

8.6
8.6

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﻣﻦ
اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ
ﺑﻌﺪ 2040

...........................

)(4.6
..........................

اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻜﻠﻴﺔ
ﻓﻲ 2040

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻟﻜﻠﻲ

فوائد و تكاليف اإلستراتيجية (مليار درهم)

)1

فوائد اجتماعية :إن تطبيق اإلستراتيجية سيعمل على تعزيز مكانة رأس الخيمة كوجهه جاذبه للعيش.
حد سواء.
مما سيوفر فرص عمل لشرائح المجتمع كافة من مواطنين و مقيمين على ٍ

)2

فوائد اقتصادية و سوقية :إن تطبيق اإلستراتيجية سيوفر مرونة إضافية لالقتصاد من حيث التكيف و
تقلبات أسعار الوقود التقليدية المختلفة .كما سيؤدي إلى تحسين القدرة التنافسية لالقتصاد و بالتالي
جذب المزيد من األعمال التجارية و الصناعات مع زيادة ترسيخ األعمال التجارية القائمة في اإلمارة .كما سيتم
إنشاء أسواق محلية لتوريد خدمات و منتجات كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة ،و التي ستسهم في
نمو اإلنتاج المحلي ،و تخلق فرصًا لتنمية القطاع الخاص .كما ستعمل بيئات العمل المحسنة و المعدات
الفعالة باإلضافة إلى ممارسات الصيانة المناسبة على تحسين اإلنتاجيه اإلجمالية لالقتصاد .باإلضافة إلى أن
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تطبيق اإلستراتيجية سيفيد قطاع العقارات حيث من المتوقع أن تترجم القيمة المضافة من خالل مقاييس
كفاءة المباني إلى أسعار و أقساط اإليجار .و في الوقت ذاته ،سيستفيد قطاع السياحة في تحسين صورته
كقطاع يعنى باالستدامة البيئية و االقتصادية.
)3

فوائد ذات عالقة بالبيئة ،الصحة و السالمة :سيؤدي تطبيق اإلستراتيجية إلى خلق ظروف معيشية و
عمل أفضل من خالل توفير بيئات صحية داخلية و خارجية في رأس الخيمة .كما سيعزز من كفاءة السالمه
من خالل استبدال المعدات القديمة مع الحد من استخدام المواد الخطرة .أما المنافع البيئية تنعكس
في تطبيق أفضل الممارسات في إدارة النفايات و معالجة و إعادة استخدام مياه الصرف الصحي ،باإلضافة
إلستخدام السيارات الكهربائية ذات الكفاءة في استهالك الوقود و زراعة النباتات المحلية.
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 2.2.2برامج إستراتيجية الطاقة و الطاقة المتجددة
تم تصميم البرامج التسعة ( )9لمعالجة معظم األشكال المختلفة الستهالك الطاقة والمياه في رأس الخيمة .و
من المتوقع أن يتم دعم تنفيذ اإلستراتيجية والبرامج في المقام األول بواسطة خمسة ( )5عوامل تمكين.
ﺑﺮاﻣﺞ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻤﻜﻴﻦ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

اﻟﻤﻠﺨﺺ و اﻷﻫﺪاف

 .1ﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺨﻀﺮاء

إﺻﺪار و ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻟﻮاﺋﺢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺨﻀﺮاء اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺸﻜﻞ دوري .إﻋﺪاد ﻣﺒﺎدئ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة
ٍ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻹﻋﺪاد ﺧﻄﺔ
ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻵﻟﻴﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ.

 .2ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎرة ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺎدل ﺣﻮاﻟﻲ  3000ﻣﺒﻨﻰ ﺑﺤﻠﻮل
ﻋﺎم  ،2040ﺑﺪءاً ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ.

 .3إدارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺗﻘﺪﻳﻢ أﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻹدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﻲ
اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 30%
ﻣﻦ ﻧﺴﺐ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

 .4اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺟﻬﺰة واﻟﻤﻌﺪات ذات اﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻴﺎه )ﻣﺜﻞ ﻣﻜﻴﻔﺎت اﻟﻬﻮاء
واﻟﺜﻼﺟﺎت وأﺟﻬﺰة اﻟﻤﻴﺎه( .ﺗﻨﻔﻴﺬ آﻟﻴﺎت ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﻛﻔﺎءة اﻷﺟﻬﺰة ذات اﻟﺼﻠﺔ.

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ
ﻣﺠﺘﻤﻊ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ  ،وﺑﻨﺎء
اﻟﻤﻬﺎرات واﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

آﻟﻴﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
ﺿﻤﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﻓﻲ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ

 .5ﻛﻔﺎءة إﻧﺎرة
اﻟﻄﺮق

اﻟﻤﻠﺨﺺ و اﻷﻫﺪاف
اﻋﺘﻤﺎد إﺿﺎءة  LEDﻟﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻦ  400ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻦ
اﻟﻄﺮق اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ و اﻟﺠﺪﻳﺪة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺘﻴﻢ و اﻹﻳﻘﺎف.

 .6إﻋﺎدة
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻴﺎه و اﻟﺮي
اﻟﻔﻌﺎل

اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ و إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام 95%
زﻳﺎدة ﻛﻤﻴﺔ اﻟﻤﻴﺎه ُ
ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﻤﻴﺎه .ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺪاﺑﻴﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮي
اﻟﻔﻌﺎل ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺴﺎﺣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء.

 .7ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

ﺗﺸﺠﻴﻊ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻗﻊ و
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاﻓﻖ ،ﻣﻊ أﻣﻞ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ 1200
 MWpﻣﻦ اﻟﺴﻌﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم .2040

 .8اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ

رﻓﻊ اﻟﻘﺪرة اﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت و ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ
إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  2%ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ.

 .9اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ و اﻟﻬﺠﻴﻨﺔ ،ﺑﺪءاً ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد
ﻫﺬه اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﺿﻤﻦ أﺳﻄﻮل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ.

ﻧﻈﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
إﻧﺸﺎء أﺻﻮل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ورﺻﺪ اﻟﺘﻘﺪم اﻟﻤﺤﺮز ﻓﻲ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺒﺤﺚ و اﻻﺑﺘﻜﺎر
دﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
ﻟﻠﺤﻠﻮل واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﺠﺪﻳﺪة
اﻟﻤﻮﻓﺮة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ و اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ
اﻋﺘﻤﺎد وإﻧﻔﺎذ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

برامج اإلستراتيجية و عوامل التمكين

 2.2.3خارطة الطريق و األهداف
سيتم تنفيذ اإلستراتيجية في الفترة ما بين  .2040-2018حيث يمثل عام  2018بداية مرحلة التفعيل ،حيث تم
إعداد اإلستراتيجية ذاتها وتوفير اإلعداد المؤسسي الالزم ،و تم البدء فعليًا في تنفيذ المبادرات المبكرة .أما
الثالث سنوات التالية من عام  2019و حتى  2021هي مرحلة التطوير ،حيث يتم تنشيط جميع البرامج و معظم
2020

2025

ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﺎرﺟﻴﻞ اﻹﻟﺰاﻣﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺘﺮﻳﺎت اﻟﺨﻀﺮاء

رﺳﻢ ﺧﺮاﺋﻂ ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ
وﺿﻊ آﻟﻴﺎت اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﺟﻞ

2035

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺰزة

إﻃﻼق اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
اﻹﻃﺎر اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﺑﻨﺎء ﻧﻈﺎم ﺗﺼﻨﻴﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ

2018
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ﺗﺤﺪﻳﺪ إﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻹﻃﻼق اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻋﺘﻤﺎد اﻹﻳﺴﻜﻮ و اﻟﺤﻮاﻓﺰ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻹﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاﻓﻖ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ
ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

2021
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
إﻃﻼق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاف
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

2040
ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

2030

ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﻮاﻓﺰ

ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

إﻃﻼق اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻟﺒﺎرﺟﻴﻞ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻣﺒﺎدرات اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﺪﻳﻞ
أول ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﺰزة

أوﻟﻰ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ

ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺮي
اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻮاح اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺮاﻓﻖ

خارطة طريق اإلستراتيجية
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المبادرات التأسيسية تدريجيًا مما يمكن تطبيق اإلستراتيجية من الوصول إلى أوج نشاطه خالل هذه الفترة،
بإستثناء بعض المبادرات االستثنائية التي سيتم تفعيلها مستقب ً
ال.
أما الفترة المتبقية من عام  2022و حتى عام  2040في مرحلة االستمرارية و التنفيذ المستمر لإلستراتيجية.

20%

30%

20%

from renewables

saving vs. BAU

saving vs. BAU

100%

100%

3%
0.1

100%

4%

28%

0.2

3%
0.1

5%
0.1

18%
0.5

1.5

34%

30%
0.9
2.7

5.2

1.6

ﻛﻔﺎءة إﻧﺎرة
اﻟﻄﺮق

35%

40%

1.1

20%

1.8
ﻣﻌﺘﺪل ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة
2040

ﻣﺠﻤﻮع
اﺳﺘﻬﻼك
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )(TWh

ﻛﻔﺎءة إﻧﺎرة
اﻟﻄﺮق

ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

إدارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺨﻀﺮاء

ﻣﻌﺘﺪل ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة
2040

ﻛﻔﺎءة إﻧﺎرة
اﻟﻄﺮق

ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

إدارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

ﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺨﻀﺮاء

أهداف اإلستراتيجية

و قد تم االتفاق على أهداف اإلستراتيجية بشكل عام ولكل برنامج على حدة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين.

30%

20% 20%

10%
5%

7%

5%
2% 2%

2030

2040
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

ﻛﻔﺎءة اﻟﻤﺎء

2025
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

األهداف المتوسطة لإلستراتيجية
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 2.2.4اإلعداد المؤسسي
تم وضع هيك ً
بشكل فعال .ويشمل ذلك استحداث إدارة ريم
مخصصا لضمان تطبيق اإلستراتيجية
ال تنظيم ًيا
ٍ
ً
(في دائرة بلدية رأس الخيمة) و تشكيل لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ،وتحديد الجهات الحكومية
المسؤولة عن تنفيذ كل برامج ومبادرات اإلستراتيجية.
إن التنظيم المؤسسي الذي تم إنشاؤه لتنفيذ اإلستراتيجية ومكانه في التنظيم العام لحكومة رأس الخيمة
موضح في الشكل أدناه:

اﻹﺷﺮاف و إﺻﺪار
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت

ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﻤﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﺳﻌﻮد ﺑﻦ ﺻﻘﺮ اﻟﻘﺎﺳﻤﻲ
ﻋﻀﻮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد-ﺣﺎﻛﻢ إﻣﺎرة رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ و اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻹدارة
FEWA

EPDA

Waste
Management
Agency

Works
Agency

Landscape
Agency

Wastewater
Agency

RAKEZ

IDO

Municipality

اﻟﻤﻨﻔﺬﻳﻦ

اإلعداد المؤسسي لإلستراتيجية ضمن حكومة رأس الخيمة

 2.2.4.1ريم
تُعد ريم (إدارة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة) في بلدية رأس الخيمة المكتب الحكومي المكرس لقيادة و
متابعة و رفع التقارير الالزمة عن مراحل تنفيذ و تحديث اإلستراتيجية .حيث تشمل وظائفها التنظيمية الرئيسية
التالي:

ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳﺘﺸﺎرة و
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ

اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ و ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرات

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

المهام الرئيسية إلدارة ريم
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ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ

إدارة اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
و اﻟﺒﺮاﻣﺞ
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 2.2.4.2لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة
تقوم لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بتوجيه ودعم إدارة ريم في تنفيذ اإلستراتيجية .حيث تضم اللجنة
في تشكيلها ممثلي الجهات الحكومية األكثر صلة في تنفيذ اإلستراتيجية برئاسة دائرة بلدية رأس الخيمة.

اجتماع لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

سعادة منذر محمد بن شكر
مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة
و رئيس لجنة كفاءة الطاقة و الطاقة
المتجددة

آالن ترنر
المدير التنفيذي،
مؤسسة إدارة النفايات
عضو

سعادة أحمد الحمادي
مدير عام دائرة الخدمات العامة
عضو

مارك ماغوير
المدير التنفيذي،
مؤسسة الزراعة التجميلية
ائرة الخدمات العامة
عضو

د.سيف الغيص
المدير التنفيذي
هيئة حماية البيئة و التنمية
عضو

إياد إسماعيل
مدير الهندسة ،راكز
عضو

سالم بن ربيعه
المدير التنفيذي
قطاع الكهرباء
الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء
عضو

نيتن جوهر
رئيس الخزنة,
مكتب االستثمار و التطوير
عضو

سونيا ناصر
المدير التنفيذي
مؤسسة إدارة النفايات
دائرة الخدمات العامة
عضو

أندريا دي غريغوريو
مدير إدارة (ريم) كفاءة الطاقة و
الطاقة المتجددة
ً
ً
مقررا للجنة
عضوا و

23

إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة
و الطاقة المتجددة 2040

 2.2.4.3المهام و االختصاصات
تم تعيين مالك لكل برنامج من برامج اإلستراتيجية على أساس الخبرة في مجال البرنامج ،بحيث يكون الجهة
المسؤولة عن التنفيذ العام للمبادرات المندرجة تحت هذا البرنامج ،و تحقيق أهداف البرنامج وأهدافه التشغيلية.
وفي معظم الحاالت ،تم تعيين جهات داعمة لكل برنامج ،حيث تقدم الدعم لتنفيذ البرنامج من خالل تفعيل
عناصر تمكين البرنامج أو من خالل تنفيذ بعض المبادرات ضمن البرنامج في الشكل أدناه مالك البرامج و الجهات
الداعمة:

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻼﻟﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

 .1ﻟﻮاﺋﺢ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
اﻟﺨﻀﺮاء
 .2ﺗﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

ﻣﻼﻟﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ

اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪاﻋﻤﺔ

 .5ﻛﻔﺎءة إﻧﺎرة
اﻟﻄﺮق

 .6إﻋﺎدة
اﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﻴﺎه و اﻟﺮي
اﻟﻔﻌﺎل
 .7ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

 .3إدارة
اﻟﻄﺎﻗﺔ

 .4اﻷﺟﻬﺰة
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

 .8اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ

 .9اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ

مالك برامج اإلستراتيجية و الجهات الداعمة

سعادة أحمد الحمادي
مدير عام دائرة الخدمات العامة
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تبنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ثالث مبادرات
رئيسية لتحقيق األهداف المرجوة لهذه اإلستراتيجية:
برنامج كفاءة إنارة الطرق ،برنامج إعادة استخدام المياه و
الري الفعال باإلضافة إلى برنامج النفايات إلى طاقة .و يأتي
ذلك من إحساسنا بالمسؤولية تجاه األجيال القادمة ،و عليه
فإننا نسعى للحفاظ على مصادر الطاقة في البيئة للوصول
ألفضل النتائج

التقرير السنوي 2018

 2.3اإلنجازات األولية
 2.3.1تفعيل إستراتيجية كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة
حققت اإلستراتيجية سلسلة من اإلنجازات المهمة خالل عام  2018و التي تشمل:
إنشاء إدارة ريم في بلدية رأس الخيمة
•
•

تفعيل دور لجنة كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة

•

تعهد مالكي البرامج بااللتزام باإلستراتيجية و األهداف المرتبطة بها

•

اعتماد بارجيل  -أول الئحة شروط للمباني الخضراء في رأس الخيمة

•

إطالق برنامج تحديث المباني بموجب قرار أميري ،مع تنفيذ أول مشروع تحديث مضمون الوفورات على
مباني حكومة رأس الخيمة

•

االنتهاء من مبادرة للخير نرشد ،و هي مبادرة واسعة النطاق لتركيب أجهزة ترشيد المياه تم تنفيذها من
قبل الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء

•

إطالق كل من برامج النفايات إلى الطاقة ،والوقود البديل ،والمشاريع التجريبية للطاقة الشمسية في
المواقع

•

إطالق مبادرة حكومية لتبني شراء المركبات ذات الكفاءة بموجب مرسوم أميري

دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018

دﻳﺴﻤﺒﺮ 2017

ﻳﻮﻟﻴﻮ 2017

إﻃﻼق أول ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺸﺮﻛﺎ

إﻃﻼق أول ﻣﺸﺮوع ﺗﺤﺪﻳﺚ
ﻟﻤﺒﺎﻧﻲ داﺋﺮة ﺑﻠﺪﻳﺔ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
اﻋﺘﻤﺎد ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟﺸﺮﻛﺎ

إﻃﻼق ﻣﺒﺎدرة "ﻟﻠﺨﻴﺮ ﻧﺮﺷﺪ"
ﻟﺘﺮﻛﻴﺐ أﺟﻬﺰة ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻤﻴﺎه

إﻧﺸﺎء إدارة رﻳﻢ

إﺻﺪار ﻣﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي رﻗﻢ 34
ﻟﻌﺎم  2018ﺑﺸﺄن ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
ذات اﻟﻜﻔﺎءة
اﻋﺘﻤﺎد اﻷﻫﺪاف و ﻣﺆﺷﺮات
اﻷداء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﺨﻄﻂ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻺﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة

دﻳﺴﻤﺒﺮ 2018

إﻃﻼق ﻣﺸﺮوع ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ
ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت إﻟﻰ ﻃﺎﻗﺔ
إﺻﺪار ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻹدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮار أﻣﻴﺮي رﻗﻢ 15
ﻟﻌﺎم 2018

ﻣﺎﻳﻮ 2018

ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ و
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة

أﻛﺘﻮﺑﺮ 2018

اإلنجازات األولية لإلستراتيجية لعام 2018
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 2.3.2توفير الطاقة و المياه
تم استهالك ما يقارب  5.7تيراواط ساعة من الكهرباء و  13.1مليار غالون إمبراطوري من المياه في رأس الخيمة
خالل عام  ،2018مع معدل نمو سنوي تراكمي من استهالك الكهرباء بلغ حوالي  4%على مدى السنوات الثالث
الماضية .فيما يلي اتجاهات استهالك الطاقة والمياه وتوفيرها في رأس الخيمة.

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﻼة )(BIG
+2%

13.1

13.0

12.6

2018

2017

2016

اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء )(TWh
5.7

2018

+4%
5.4

2017

5.2

2016

اتجاهات استهالك الكهرباء و المياه في رأس الخيمة

إن إجمالي وفورات الطاقة في عام  2018يقدر بـنحو  1.3جيجاواط في الساعة .ويعود السبب في ذلك إلى لوجود
مشروع تحديث منفصل لمبنيين ( )2في مستشفى رأس الخيمة ،حيث تم البدء في تحديثهما قبل إطالق
اإلستراتيجية.
في حين أن إجمالي توفير المياه في عام  2018يقدر بنحو  300مليون غالون إمبراطوري .حيث كان لمبادرة (للخير
نرشد) الفضل في هذه الوفورات من خالل تركيب أجهزة ترشيد المياه بالمجان لما يقارب  6000منزل.
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برامج إستراتيجية الطاقة و
الطاقة المتجددة
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 3برامج إستراتيجية الطاقة و الطاقة المتجددة
 3.1برنامج شروط المباني الخضراء
الكيانات
الداعمة:

مالك البرنامج:

يعد بارجيل  -الئحة شروط المباني الخضراء في رأس الخيمة  -أحد أهم اللوائح
البلدية الجديدة .حيث تم إعداد بارجيل من خالل عدة عمليات تشاورية مع خبراء
من أكثر من  70جهة حكومية اتحادية و محلية باإلضافة إلى القطاع الخاص .تم
وضع الئحة بارجيل بشكل مبسط مع التركيز على التدابير التي من شأنها أن
تحقق عوائد اقتصادية مباشرة.
تحدد بارجيل الحد األدنى من معايير االستدامة لجميع المباني الجديدة في إمارة
رأس الخيمة .حيث تمت الموافقة على اعتماد بارجيل في ديسمبر  2018بموجب
القرار رقم  6لعام  2018و الصادر عن المجلس التنفيذي في رأس الخيمة .وعلى
المدى الطويل ،من المتوقع أن يحقق بارجيل فوائد اقتصادية صافية إلمارة رأس
الخيمة تقدر بنحو مليار إلى ملياري درهم إمارتي.
ﻓﺎﺋﺪة إﺿﺎﻓﻴﺔ إذا ﺗﻢ
ﺗﺜﺒﻴﺖ اﻷﻟﻮاح
اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ

المهندس عبدالله سمحان
المدير التنفيذي لقطاع
الشؤون الفنية

ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺒﻨﻰ:
 21،600درﻫﻢ

31,000

11,500

وﻓﻮرات
ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻓﺎﺗﻮرة
اﻟﻤﺮاﻓﻖ

4,700

2,600

اﻟﻤﺪﺧﺮات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
ﻟﻠﻤﻜﻴﻔﺎت

ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﺿﺎﻓﻴﺔ
أﺧﺮى

ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻤﺪﻧﻲ
اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ

التكلفة التقديرية و العوائد المتوقعة من تطبيق بارجيل على فيال سكنية محلية

تم تطبيق بارجيل بشكل تدريجي يمكن السوق من التكيف بسالسة مع المتطلبات الجديدة .و عليه تم إطالق
مرحلة بارجيل التطوعية لمدة عام في  29يناير  2019قبل البدء بالمرحلة اإللزامية .فمن خالل المرحلة التطوعية،
قدمت دائرة بلدية رأس الخيمة و ضمن حدود اختصاصها حوافز للمتبنين األوائل لبارجيل على شكل رسوم
ترخيص بناء مخفضة .و يمثل ضمان امتالك السوق للقدرات الالزمة لتطبيق بارجيل جزءًا مهمًا من عملنا .و عليه
قمنا بالتأكد من أن جميع أنواع المنتجات والمواد المتوافقة مع بارجيل متاحة بسهولة في رأس الخيمة.
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يحدد بارجيل الحد األدنى من المتطلبات في خمسة
مجاالت لالستدامة .حيث تم تصميم هذه المتطلبات
بشكل مبسط مع التركيز على التدابير ذات المنفعة
االقتصادية المباشرة.

نينا راحيل
أخصائي استدامة أول
دائرة بلدية رأس الخيمة

اﻟﺮاﺣﺔ و
اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ

23
5
3
3
5

7
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ

23
5
4
3

20-21

3

4

4

7

7

ﻓﻨﺎدق

ﺳﻜﻨﻲ/ﻣﻜﺎﺗﺐ/
ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت

)(>1,000sqm

اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻤﻮارد و
اﻟﻤﺼﺎدر

4-5

2

ﻛﻔﺎءة
اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻛﻔﺎءة
اﻟﻤﻴﺎه

اﻟﻼﺋﺤﺔ اﺳﺎﺳﻴﺔ

9
1
2
1
1
4
ﺳﻜﻨﻲ/ﻣﻜﺎﺗﺐ/
ﻣﺴﺘﻮدﻋﺎت

11
1
2
2
1
5
ﻓﻠﻞ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

7

6

2

2

1
1

1

3
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ

3
ﻓﻴﻼ ﺧﺎﺻﺔ

)(<=1000sqm

متطلبات بارجيل لمختلف أنواع المباني

تم إعداد اللوائح لتتواءم و مختلف أنواع المباني ،و إلتاحة
للتكيف مع اللوائح الجديدة تم تصنيف
الوقت للسوق
ّ
شروط هذه الالئحة إلى مجموعتين
الئحة الشروط األساسية وهي عبارة عن مجموعة من الشروط
المبسطة المخصصة للمباني الصغيرة
الئحة الشروط الشاملة وهي عبارة عن مجموعة شروط أكثر
تفصي ً
ال والمخصصة للتطبيق على المباني األكبر مساحة
تعقيدا
واألكثر
ً

المهندس أنور هادي
مدير مشروع بارجيل
دائرة بلدية رأس الخيمة
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بدءًا من ديسمبر  ،2018قامت دائرة بلدية رأس الخيمة بتقديم برامج تدريبية مكثفة لموظفيها و للخبراء
االستشاريين بهدف تعريفهم على لوائح بارجيل و توجيههم نحو التطبيق األمثل لهذه اللوائح .حيث سيتم
عقد مثل هذه الدورات التدريبية بشكل دوري لضمان االمتثال للوائح.
سوف نستمر في تقديم الدعم للسوق إلعداده لمرحلة التطبيق اإللزامي المستقبلية .هذا و تتضمن خططنا
المستقبلية إعداد المبادئ التوجيهية للمجتمعات المستدامة و تقديم الخدمات االستشارية للمطورين العقاريين
لدعمهم للحصول على أفضل النتائج عند تبني بارجيل.

ورش بارجيل التدريبية لإلستشاريين

الورش التشاورية ألصحاب المصلحة

اعتماد بارجيل من المجلس التنفيذي في رأس الخيمة
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نؤمن أن بارجيل ستعزز مكانة رأس الخيمة
اإلستراتيجية كوجهة استثمارية رائدة للقطاع
الصناعي
رامي جالد
المدير التنفيذي
في راكز

في الفيال الخاصة بابني سأحرص على معايير
بارجيل لكي ال نضطر ندفع مبالغ خيالية و
لنحافظ على إماراتنا الحبيبة
موسى البقيشي
مواطن إماراتي من رأس الخيمة

نحن في شركة رأس الخيمة العقارية على اتم
االستعداد لتطبيق هذا القانون في مشاريعنا،
كجزء من إلتزام الشركة اتجاه مستثمريها
الكرام.
محمد الطير
المدير التنفيذي للعمليات
في رأس الخيمة العقارية
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 3.2برنامج تحديث المباني
مالك البرنامج:

الكيانات
الداعمة:

تمثل المباني القائمة غالبية استهالك الكهرباء وجزء كبير من استهالك المياه
في رأس الخيمة .يمكن لمشروع التحديث أن يقلل استهالك الطاقة والمياه
بشكل كبير عن طريق استبدال أو تحسين المعدات أو األنظمة دون التأثير على
العمليات االعتيادية للمبنى .وبالتالي فإن برنامج تحديث المباني يعد ركيزة مهمة
في اإلستراتيجية .في عام  ،2018تم وضع حجر األساس لبرنامج تحديث المباني و
الذي من المتوقع أن ينمو بشكل سريع محققًا وفورات هائلة للحكومة و القطاع
الخاص و المقيمين في رأس الخيمة.
هدفنا هو ضمان تحديث ما ال يقل عن  3000مبنى في رأس الخيمة بحلول عام
 .2040وقد بدأت فعليًا المشاريع األولى في المباني الحكومية ،و ذلك لتقديم
أمثلة ألفضل الممارسات وتطوير القدرة السوقية .و من أجل ضمان نجاح البرنامج،
من المهم أن تمتد مشاريع التحديث و بسرعة نسبية لتشمل المباني التجارية
والسكنية وغيرها من المباني.
اﻟﻬﺪف 2040

اﻟﻨﻄﺎق

ﺣﻜﻮﻣﻲ

هنريكي بريرا
مدير خدمات طاقة أول
بلدية رأس الخيمة

ﻧﺴﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

 300ﻣﺒﻨﻰ
) ٪ 80ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ(

ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ أﺧﺮى

14%
ﺗﺠﺎري

اﻟﻔﻨﺎدق و ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺘﺴﻮق

 900ﻣﺒﻨﻰ
) 20٪ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺘﺠﺎري(

اﻟﻤﺪارس و اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ و ﻏﻴﺮﻫﺎ

اﻟﻔﻠﻞ

 1800ﻣﺒﻨﻰ
) 10٪ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻜﻨﻲ(

25%

61%

ﺳﻜﻨﻲ

اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ

خطة و أهداف برنامج تحديث المباني

و لضمان عمل السوق بسالسة دون تدخل حكومي مباشر ،قمنا بوضع إطار قوي ،بما في ذلك عملية اعتماداإلسكو
(شركات خدمات الطاقة) وقوالب وقواعد التعاقد القياسية والحوافز إلنشاء اإلسكو مدققي الطاقة ،وخدمات
تيسير المشاريع للقطاعات الحكومية وشبه الحكومية .يدعم إطار عملنا ك ً
ال من مدخرات مضمونة وعقود اإلدخار
بناء على نموذج التعاقد على أداء الطاقة ،والذي يضع مسؤولية توفير الطاقة على اإلسكو .و قد تم
المشتركة
ً
توفير الدعم المالي لمشاريع التحديث الحكومية وشبه الحكومية من خالل دائرة المالية و مكتب االستثمار و
التطوير في رأس الخيمة.
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فعليًا ،قامت  17شركة إسكو بالفعل بالتسجيل األولي مع إدارة ريم في عام  ،2018وحصلت  15شركة إسكو على
اعتماد كامل خالل الربع األول من عام 2019

عملية االعتماد و نموذج التعاقد القياسي

تم التعاقد ألول مشروع تحديث للمبنى في
مبان تابعة لدائرة
أكتوبر  ،2018و الذي يضم 4
ٍ
اﻟﺘﻮﻓﻴﺮ درﻫﻢ إﻣﺎراﺗﻲ:
 / 430000ﺳﻨﺔ

البلدية ،مع ضمان تقديم وفورات تصل إلى
نسبة  38%من تكاليف االستهالك على مدى 5
سنوات.

 4اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

29%

تم إطالق سلسلة من مشاريع التحديث القوية،
بموجب نتائج عمليات تدقيق الطاقة التي قامت
بها إدارة ريم خالل عام  2018على  170مبنى
حول اإلمارة.

46%
11,000 m2

نظرة على مشاريع دائرة بلدية رأس الخيمة

رﻳﻢ

اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ إدارة اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

اﺳﺘﺸﺎري

اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ

ﻋﻘﺪ أداء اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻹﻳﺴﻜﻮ

ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﺤﺪﻳﺚ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت واﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

تمارس ريم دور الميسر إلنجاز المشاريع
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عملية السحب على الفيال النموذجية في بلدية رأس الخيمة

أطلقت إدارة ريم و بالشراكة مع مصدر ،مبادرة الفيال النموذجية كخطوة أولى لخلق الوعي حول أهمية تنفيذ
التعديالت التحديثية على المباني السكنية .و عليه تم اختيار فيال سكنية من خالل سحب عام ،حيث ستقوم
مصدر بتحديث هذه الفيال مجانًا خالل عام  .2019و سيتم بعد ذلك عرض هذه الفيال في حمالت التوعية و الفعاليات
كمثال على أفضل ممارسات توفير الطاقة و المياه في الفلل السكنية.
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 3.3برنامج إدارة الطاقة
مالك البرنامج:

الكيانات
الداعمة:

وأيضا لمعظم
تمثل المنشآت الصناعية حوالي  45%من استهالك الكهرباء
ً
االستهالك المباشر للفحم والغاز الطبيعي في رأس الخيمة .ويتركز أكثر من 60%
من هذا االستهالك في عدد قليل من مستخدمي الطاقة في قطاعات األسمنت
والمحاجر والسيراميك والزجاج ومواد البناء.
ُ
كلفة في إمارة رأس الخيمة ،فقد اتخذت
وحيث أن قطاع الطاقة يعد أكثر القطاعات
اإلمارة بالفعل مبادرات متعددة لتحسين استهالكها للطاقة .ومع ذلك ،ال توجد
إدارة منظمة الستهالك الطاقة والمياه ،مع وجود عدد قليل فقط من المنشآت
التي تتبع ممارسات إدارة الطاقة المعتمدة من اآليزو .50001
إن برنامج إدارة الطاقة يساعد في إجراء تغييرات إيجابية ليس على أنظمة استهالك
الطاقة فقط و لكن يشمل العمليات و السلوكيات التي تؤدي إلى ارتفاع استهالك
الطاقة و المياه .و بهذه الطريقة ،يكمل برنامج إدارة الطاقة عمل برنامج التحديث
لنفس المبنى .و للوصول إلى أقصى استفادة من هذا التكامل ،يجب تطبيق إدارة
أيضا في المؤسسات الحكومية
الطاقة ليس فقط في المنشآت الصناعية ،ولكن ً
والتجارية الكبيرة.

هنريكي بريرا
مدير خدمات طاقة أول
بلدية رأس الخيمة

قمنا في شركة ستار لإلسمنت بتطبيق معيار اآليزو 50001
منذ عام  ،2016مما نتج عنه نشر ثقافة الوعي بأهمية الطاقة
و إدخال تحسينات كبيرة في عملياتنا
 .S.D.Kسانكارا راو
مدير-الكهربائية في ستار اسمنت

المرسوم األميري
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سعادة منذر محمد بن شكر يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خدمات الطاقة المحدودة لدعم تطبيق معيار اإليزو  50001في دائرة البلدية

يهدف برنامج إدارة الطاقة ،بقيادة إدارة ريم ،إلى تشجيع ممارسات برنامج إدارة الطاقة مثل معيار اآليزو
عبر مستخدمي الطاقة المرتفعة بين الصناعات وكذلك الهيئات التجارية والحكومية في رأس الخيمة .حيث
تستهدف اإلستراتيجية تطبيق برنامج إدارة الطاقة على األقل  30مستخدم من أكبر مستخدمي الطاقة في رأس
الخيمة بحلول عام .2040

50001

من المتوقع أن تكون الحكومة مثاالً يحتذى به في تطبيق هذا البرنامج.و لهذا الغرض،جاءت أحكام القرار األميري
رقم  15لعام  2018و التي تفرض على جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية في رأس الخيمة تحقيق  20%من
كفاءة استخدام الطاقة والمياه في عملياتها ومنشآتها بحلول عام  ،2022من خالل كل من تحديث المباني من
حيث كفاءة طاقتها وإدارة الطاقة  .تم ترشيح بلدية رأس الخيمة ،متمثلةً في إدارة ريم ،لدعم الجهات الحكومية
في تحقيق هذه األهداف.
خالل عام  ،2018تم إطالق أول مشروع حكومي لتطبيق برنامج إدارة الطاقة وفق معيار اآليزو  ،50001و الذي
يشمل معظم المنشآت التابعة لدائرة بلدية رأس الخيمة .و كجزء من هذا المشروع ،تم عقد ورشة عمل مع
مصنع ستار لإلسمنت و الحاصلة على شهادة اآليزو  50001لمرافقها في رأس الخيمة منذ عام  ،2016و ذلك
لإلطالع على أفضل ممارستهم و االستفادة من تجاربهم في التطبيق .على أن يتم خالل السنوات القادمة توسيع
المبادرة تدريجيًا لتشمل جهات حكومية إضافية ،و في الوقت ذاته سيتم تصميم و تنفيذ برنامج لدعم إدارة
الطاقة في المنشآت الصناعية .حيث سيشمل البرنامج في المقام األول عمليات تدقيق للطاقة الصناعية و ورش
تدريبية و تبادل للمعرفة ،فض ً
ال عن الدعم الفردي للمؤسسات المهتمة بشكل في تطبيق برنامج إدارة الطاقة.
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 3.4برنامج األجهزة الفعالة
الكيانات
الداعمة:

مالك البرنامج:

تستهلك األجهزة المنزلية مثل النوافذ والمكيفات المنفصلة والثالجات والغساالت
وسخانات المياه ما يزيد عن  20%من إجمالي استهالك الكهرباء في رأس
الخيمة .وعليه فإن تحديد الحد األدنى لمتطلبات كفاءة األجهزة ال يكفي .يهدف
برنامج األجهزة الفعالة إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في األجهزة
المستخدمة في رأس الخيمة.
إن الدافع الرئيسي خلف هذا التحسين ،هو تطبيق معايير األجهزة و التحديث
المستمر لهذه المعايير ،و التي هي من اختصاص هيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس .فاليوم ،تخضع معظم األجهزة التي تدخل لدولة اإلمارات العربية
المتحدة للحد األدنى من معايير كفاءة الطاقة و متطلبات عرض تصنيفات الطاقة
و العالمات .و بالتالي ال يسمح بتسويق األجهزة التي ال تلبي الحد األدنى من
معايير الكفاءة (المقابلة للنجمة الواحدة على ملصقات هيئة اإلمارات للمواصفات

عبدالله المعيني
مدير عام هيئة اإلمارات
للمواصفات و المقاييس

2014
2016

اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻓﻲ

2019/2020
 EESLﺟﻬﺰة اﻟﺘﻠﻔﺎز
واﻟﻤﻜﺎﻧﺲ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
زﻳﺎدة ﻓﻲ ﻛﻔﺎءة أﺟﻬﺰة
اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﻐﺴﻼت
واﻟﻤﺠﻔﻔﺎت وﻏﺴﻼت
اﻟﺼﺤﻮن

ﺗﺤﺪﻳﺚ  EESLﻟﻠﻤﻜﻴﻔﺎت
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة و اﻟﻤﻜﻴﻔﺎت
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
 EESLﻟﻐﺴﺎﻻت اﻟﺼﺤﻮن

2017

 EESLﻧﻈﻤﺔ ﺗﻜﻴﻴﻒ
اﻟﻬﻮاء اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻧﺒﻮﺑﻴﺔ
و ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻣﻴﺎه اﻟﺴﺨﺎﻧﺎت.
ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
 EER/COPﻟﻠﻤﻜﻴﻔﺎت
اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ اﻟﻐﻴﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
وﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺨﻀﺮاء
ﻟﺘﺮﻛﻴﺒﺎت اﻟﻤﻴﺎه

2011 2013
 EESLﻟﻠﻐﺴﻼت،
اﻟﻤﺠﻔﻔﺎت ،اﻟﺜﻼﺟﺎت،
اﻟﻤﺠﻤﺪات و اﺿﺎءة.

أول ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ و ﻣﻠﺼﻘﺎت
ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ )(EESL
ﻟﻠﻤﻜﻴﻔﺎت اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

 EESLﻟﻤﻀﺨﺎت
اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻴﺔ

زﻳﺎدة ﻛﻔﺎءة اﻟﺜﻼﺟﺎت /
اﻟﻤﺠﻤﺪات

الجدول الزمني لمعايير األجهزة الفعالة
Product Description

ESMA Company Logo

BRAND NAME
MODEL/TYPE NO.

RFID QR Code

ﺑﻄﺎﻗﺔ ﻛﻔﺎﺀة اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﻣﺎراﺗﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻜﯿﻔﺎت اﻟﮭﻮاﺀ
Emirates Energy Efficiency Label for Air-conditioners

Model No

4

WXYZ

WXYZ

Btu/Hr

kWh/Year

اﻟﺳﻌﺔ اﻟﺗﺑرﯾدﯾﺔ
اﻟﻛﻠﯾﺔ

اﻻﺳﺗﮭﻼك اﻟﺳﻧوى
ﻣن اﻟطﺎﻗﺔ

Cooling
Capacity

Product
Icon

Annual Energy
Consumption

Product Star rating

نموذج تصنيف كفاءة الطاقة
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ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻤﺒﻴﻌﺎت )اﻟﺤﺠﻢ(

))AEC (kWh/yr

إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﻣﺒﻴﻌﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ ~  40،000ﺳﻨﻮﻳﺎ

اﻟﻨﺠﻮم
ﺗﻘﻴﻴﻢ Star
rating

2,270
1%
1%
3%

2,376
2,554
2,565
3,057

ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟﺮﻳﺖ ﻓﻲ ﻋﺎم  ، 2018ﺗﻐﻄﻲ ﺣﻮاﻟﻲ  30٪ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻓﻲ رأس اﻟﺨﻴﻤﺔ
ً

نسبة مبيعات أجهزة التكييف حسب تصنيف النجوم في إمارة رأس الخيمة خالل عام 2017

والمقاييس) في الدولة .حيث تخطط هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس للحث على إدخال تحسينات على
كفاءة األجهزة من خالل تحديث الحد األدنى للمعايير بشكل دوري.
ففي دراسة استقصائية مشتركة بين كل من هيئة االمارات للمواصفات و المقاييس و إدارة ريم في عام ،2018
أظهرت النتائج أن عمليات التكييف غير المصنفة بنجمة واحدة والنجمتين سيطرت على مبيعات رأس الخيمة،
مع وجود ما يقارب  95%من مجموع مبيعات أجهزة التكييف في هاتين الفئتين .هذا يعكس الحاجة الملحة
لتحسين كفاءة األجهزة في رأس الخيمة من خالل تشجيع العمالء على اعتماد فئات ذات كفاءة أعلى من األجهزة.
تعد برامج االستبدال إحدى الطرق المتبعة لتحقيق هذه الغاية .ففي عام  2018حققت الهيئة االتحادية للكهرباء
و الماء (فيوا) إنجازًا كبيرًا في مجال تعزيز كفاءة استخدام المياه ،من خالل مبادرة للخير نرشد ،حيث قامت فيوا
بتركيب واستبدال أجهزة استخدام المياه في ما يقارب  6000فيال والعديد من المدارس والمباني الحكومية في
رأس الخيمة ،حيث تم توفير  309مليون غالون إمبراطوري من المياه .إن نجاح هذه المبادرة يمهد الطريق لمبادرات
إضافية للمعدات و األجهزة األخرى ،مثل اإلضاءة و مكيفات الهواء و الثالجات .كما يمكن تقديم حلول مختلفة
تتمثل بعروض ترويجية ،حيث يتم تقديم أنواع مختلفة من األجهزة للمستهلكين بأسعار مخفضة عن سعر
السوق.
و للمضي قدمًا ،ستقوم إدارة ريم بدعم معايير ودرجات كفاءة الطاقة في هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس
من خالل حمالت التوعية والبرامج الترويجية للمستهلكين .حيث سيتم إطالق أول حملة توعوية تضم أجهزة
فعالة في عام  ،2019ومن المتوقع أن يتم إطالق أول برنامج ترويجي خالل الفترة من  .2021 - 2020إن المناقشات
جارية مع مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال إلعداد و تقييم هاتين المبادرتين.
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 3.5برنامج كفاءة إنارة الطرق
مالك البرنامج:

الكيانات
الداعمة:

تم إنشاء مؤسسة األشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في عام  ،2017و هي
المؤسسة المسؤولة عن إنشاء و تشغيل و صيانة الطرق العامة و أضواء الشوارع
و األرصفة و الصرف الصحي و غيرها من تدابير البنية التحتية على طرق إمارة رأس
الخيمة .حيث تدير مؤسسة األشغال أكثر من  2000كيلومتر من طرق اإلمارة منها
 400كيلومتر مغطى بإنارة الشوارع.
يتمثل أحد األهداف الرئيسية لمؤسسة األشغال في زيادة تغطية إنارة الشوارع
في رأس الخيمة ،تماشيًا و رؤية رأس الخيمة  2030للوصول لتغطية ما نسبته
 65%من إنارة الشوارع بحلول عام .2030
نظرًا لخطة التوسع في إضاءة الشوارع ،فإن مراعاة تحسينات الكفاءة في استهالك
الكهرباء إلنارة الشوارع تصبح أكثر أهمية .و لهذا السبب تنوي مؤسسة األشغال
اعتماد المصابيح الثنائية الباعثة للضوء (إل إي دي) لجميع عمليات إنارة الشوارع
في رأس الخيمة .عالو ًة على ذلك يتم استبدال المصابيح الحالية بأخرى ذات كفاءة
(إل إي دي) خالل عمليات الصيانة الروتينية .فبهذه الطريقة نكون قد استبدلنا
مصابيح الشوارع الحالية و المصنوعة من بخار الصوديوم بمصابيح (إل إي دي) في
كل  100كيلومتر من الطرق .و بالتالي سيؤدي ذلك إلى توفير ما يقارب  65%من
استهالك الكهرباء لتلك المصابيح.

أحمد السيد بان
المدير التنفيذي ،مؤسسة
األشغال
دائرة الخدمات العامة

تم اختبار طريقة أسرع الستبدال إنارة الشوارع من خالل مشروع التحديث ،ففي
أواخر عام  ،2018تعاقدت هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية (راكز) لمشروع
استبدال إنارة الشوارع الخاصة بها لنحو  1500مصباح إنارة في المناطق الحرة.
حيث من المتوقع االنتهاء من هذا المشروع في عام  ،2019حيث يعتبر أول
مشروع الستبدال إنارة الشوارع في رأس الخيمة منذ إطالق اإلستراتيجية.

إياد إسماعيل
مدير الهندسة ،راكز

نحن فخورون في راكز بإطالق أولى مشاريع التحديث إلنارة
الطرق في رأس الخيمة ،حيث تضمن المشروع استبدال 1500
مصباح إنارة باإلضافة إلى تركيب أنظمة التحكم بتلك اإلنارة
على طرق المنطقة الحرة في الحمرا .من المتوقع أن يوفر
هذا المشروع أكثر من  65%من إستهالكنا للطاقة .و نأمل
أن يؤدي نجاح هذا المشروع لتطبيق مشاريع مماثلة في إنارة
الطرق في رأس الخيمة.
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 3.6برنامج إعادة استخدام المياه و الري الفعال
الكيانات
الداعمة:

مالك البرنامج:

مارك ماغوير
المدير التنفيذي،
مؤسسة الزراعة التجميلية
ائرة الخدمات العامة

آالن ترنر
المدير التنفيذي،
مؤسسة إدارة النفايات

تم إنشاء كل من مؤسسة الصرف الصحي و مؤسسة الزراعة التجميلية التابعتين لدائرة الخدمات العامة في
عام  .2017حيث تعنى مؤسسة الصرف الصحي بجمع و معالجة مياه الصرف الصحي في رأس الخيمة .في حين
أن مؤسسة الزراعة التجميلية تختص بإنشاء و صيانة المناظر الطبيعية و الحدائق العامة .كلتا المؤسستان
تستعدان لمرحلة نمو جديدة ،حيث حددنا أهدافًا طموحة إلعادة استخدام المياه العادمة المعالجة بنسبة 95%
و  20مليون متر مربع للفرد من إجمالي المناظر الطبيعية بحلول عام  ،2030وذلك لدعم رؤية رأس الخيمة 2030
أطلقت مؤسسة الصرف الصحي العديد من المشاريع نحو تحديث وتوسيع قدرات جمع ومعالجة المياه العادمة
في رأس الخيمة .أدت جهودنا إلى زيادة بنسبة  6%في جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي في عام  ،2018مقارنة
بالعام السابق .ومن اإلنجازات المهمة األخرى في عام  2018تنشيط مبيعات المياه العادمة المعالجة التجريبية
للصناعيين .بدأت دراسة تخطيط رئيسية ،من أجل التخطيط بشكل أفضل لتطوير شبكة جمع مياه الصرف
الصحي وقدرات المعالجة للمناطق الجديدة في اإلمارة.
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100%
95%
85%

+6%
74%
68%

2030

2040

2018

2021

2017

نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة
( %القيم المستهدفة لعام  2021و  2030و )2040

30

20
+13%

9

2040

2021

2030

مساحة المناظر الطبيعية لكل فرد
( m2القيم المستهدفة لعام  2021و  2030و )2040

ﺻﺎﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ
)(million m³

ﻣﺤﻄﺎت ﺗﻨﻘﻴﺔ ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
)إﻧﺘﺎج ﻣﻴﺎه ﺻﺮف ﺻﺤﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ }({TSE

اﻟﻤﻴﺎدرة :4

ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻫﺪر اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

6

5

2018

2017

+6%
13.9

13.1

2018

2017

اﻟﻤﺒﺎدرة :1

ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﻤﺠﺎري
وﺷﺒﻜﺔ اﻟﻤﻴﺎه
اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

اﻟﻤﺒﺎدرة :3

اﻟﻤﺒﺎدرة :2

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت إﺿﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ

ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻛﻔﺎءة اﻟﺮي

اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺼﺮف واﻟﺘﺒﺨﺮ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻬﺪر ﺧﻼل
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻧﺘﺎج

-7%

26%

2018

إﻣﺪادات اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻣﻦ
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص )(000’s of m³

+58%

ﺻﻨﺎﻋﺔ

ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺎء ﻓﻲ ري
اﻟﻤﻨﺎﻇﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ )(L/m²/day

ﺗﺤﺴﻦ ﻣﻠﺤﻮظ ﺑﺴﺒﺐ:
 ﺗﺪاﺑﻴﺮ اوﻟﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺮي -ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺷﺒﻜﺔ ) (TSEﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ

-6%

ﻧﺴﺒﺔ ﻛﻔﺎءة
اﻟﺮي )اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻜﻲ( )(٪

+5%

33%

281

178

22

28

25%

20%

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

ملخص تدفق المياه العادمة في رأس الخيمة
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نموذج لنهج كفاءة المناظر الطبيعية في رأس الخيمة

على الرغم من الزيادة المتوقعة في إنتاج مياه الصرف الصحي المعالجة في السنوات المقبلة ،إال أننا نتوقع أن
يفوق الطلب على معالجة مياه الصرف الصحي المتدفقة من المناظر الطبيعية فائض المعروض لدينا بحلول
عام  ،2022إذا واصلنا تطبيق ممارسات الري القديمة .و لتحقيق آمالنا في زيادة المساحة الخضراء ،فإن زيادة كفاءة
الري أمر ضروري لضمان توفير مياه الصرف الصحي المعالجة الكافية للمناظر الطبيعية العامة .تلعب مؤسسة
الزراعة التجميلية دو ًرا رئيس ًيا في زيادة الكفاءة في أنشطة الري ،وذلك للحفاظ على مياه الصرف الصحي المعالجة
المتاحة .ففي عام  ،2019تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في هذا االتجاه في إعداد معايير تنسيق الحدائق ذات
الكفاءة المائية ،والتي ستسجل أفضل الممارسات لتحسين المناظر الطبيعية المستقبلية في رأس الخيمة.
بحيث تشمل المعايير الجديدة ،كحد أدنى:
•

تحديد الحصة المثلى من المساحات الصلبة و الناعمة للمناطق الطبيعية العامة.

•

اشتراط استخدام أنواع النباتات المحلية و المتكيفة لغالبية المساحات الخضراء العامة ،وتحديد تلك األنواع
المقبولة من ناحية استهالك المياه.

•

اشتراط اعتماد الحد األدنى من معايير كفاءة استخدام المياه في أنظمة الري للمساحات الخضراء العامة.

بدءا من عام  ،2019يمكننا ضمان استمرار توافر مياه
و في ظل إعداد وتنفيذ معايير كفاءة المناظر الطبيعية ً
الصرف الصحي المعالجة إلعادة استخدامها في األغراض الصناعية وغيرها.

42

التقرير السنوي 2018

 3.7برنامج مشاريع الطاقة الشمسية
الكيانات
الداعمة:

مالك البرنامج:

تمثل رأس الخيمة فرصة كبيرة لتطوير قدرات توليد الطاقة الشمسية .فتوافر
كل من اإلشعاع الشمسي القوي على مدار  300يوم في السنة ،و المساحات
الشاسعة و وفرة المباني المنخفضة مع أسطح مناسبة تعد بيئة طبيعية مواتية
بناء على ذلك ،تم إعداد برنامج
للغاية لتوليد الطاقة الشمسية و بكفاءة .و
ً
الطاقة الشمسية الخاص بنا بهدف التغلب على هذه المعوقات من خالل توفير
الدعم التنظيمي و المشاريع التجريبية و مبادرات بناء القدرات في السنوات األولى
للبرنامج ،مع االستعداد لعمليات النشر و التعميم على نطاق أوسع مستقب ً
ال.
تم إجراء تقييم مفصل إلمكانات الطاقة الشمسية على األسطح بالشراكة بين
إدارة ريم و مكتب االستثمار و التطوير و ذلك باستخدام البيانات المتاحة من مركز
نظم المعلومات الجغرافية في دائرة بلدية رأس الخيمة .ساعدتنا هذه الدراسة
في تحديد هدفنا المتمثل في توفير قدرة طاقة شمسية تبلغ  1200ميجاوات في
رأس الخيمة بحلول عام  ،2040منها  600ميجاوات في الساعة من األلواح الشمسية
على السطح و  600ميجاوات في اليوم من تحسين مقاييس استهالك الطاقة.

أندريا دي غريغوريو
مدير إدارة (ريم) كفاءة الطاقة و
الطاقة المتجددة

ِّ
الممكنة لهذا البرنامج هو إصدار لوائح تحدد الشروط
أحد العوامل الرئيسية
الالزمة لتوصيل مشاريع الطاقة الشمسية بالشبكة الحالية .وسيشمل النظام
التنظيمي المواتي كحد أدنى سياسة القياس الصافي لأللواح الشمسية على
السطح ،وإطار عمل منتجي الطاقة المستقلين للتركيبات على نطاق المنفعة.
ومن المتوقع أن تقوم الهيئات االتحادية بتطوير وإصدار وتبني هذه اللوائح ،وهي
ذات أولوية قصوى ألنها ستشكل إزالة حاجز رئيسي أمام نشر الطاقة الشمسية
في رأس الخيمة .في غضون ذلك ،تم تضمين متطلبات االستعداد للطاقة
الشمسية للمباني في بارجيل ،والتي من المتوقع أن يتم إصدارها في عام 2019
وتصبح إلزامية في عام  .2020وستضمن هذه المتطلبات جاهزية معظم المباني
1,200

510
19

2040

2030

2021

1

1

2018

2017

قدرة الطاقة الشمسية

القيم المستهدفة لعام  2021و  2030و 2040
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Focus on RAK Properties project

1 MWp
~1.4 GWh

>

ﻣﻮاﻗﻒ
اﻟﺴﻴﺎرات

نظرة على مشاريع رأس الخيمة

الجديدة لالستفادة من األلواح الشمسية الموجودة على السطح في المستقبل.
ففي الوقت الذي يتم فيه إعداد اإلطار التنظيمي لبرنامج الطاقة الشمسية ،بدأت إدارة ريم فعليًا العمل و عن
كثب مع الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء لتطبيق بعض المشاريع التجريبية في رأس الخيمة .حيث تم إطالق أول
عملية مناقصة لمشروع الطاقة الشمسية التجريبي األول في دائرة بلدية رأس الخيمة .حيث أن من المتوقع أن
تولد األلواح الشمسية المثبتة على أسطح مرآب السيارات في مبنى الدائرة الجديد ما يقارب  250كيلوواط على
أن يتم اإلنتهاء من المشروع في أوائل  .2020تم التعاقد مؤخ ًرا على مشروع آخر من نوع مماثل من قبل شركة
رأس الخيمة العقارية بطاقة  1ميجاوات .بالنسبة للطاقة الشمسية على نطاق المنفعة ،يتم إجراء تقييمات أولية
وتخصيصات األراضي لمشاريع متعددة.
تم توقيع مذكرة تفاهم من قبل مؤسسة إدارة النفايات و شركة يوتيكو ،وهي شركة مرافق خاصة ،لتركيب
ألواح الطاقة الشمسية متوسطة الحجم في مكب الجزيرة.
و للمضي قدمًا ،ستواصل إدارة ريم متابعة عدد محدود من مشاريع الطاقة الشمسية التجريبية ،في انتظار إصدار
أيضا بتعيين مدير أول مخصص لبرامج الطاقة الشمسية
وتبني إطار تنظيمي أكثر مالءمة .ستقوم إدارة ريم ً
بحلول عام  ،2020والذي سيزيد بشكل كبير من قدرات إدارة ريم في هذا الصدد.

في عام  ،2016بادر مكتب االستثمار و التطوير بتطوير
سوق األلواح الشمسية على األسطح من خالل تقييم الفرص
المحتملة ودراسة اهتمام أصحاب المصلحة.
نيتن جوهر
رئيس الخزنة,
مكتب االستثمار و التطوير
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يسرنا أن نتائج هذه الدراسات ،ساعدت إدارة ريم في تصميم
برنامج الطاقة الشمسية .و سوف نستمر في تقديم الدعم
ً
خاصة في آليات
إلدارة ريم في برنامج الطاقة الشمسية و
التمويل.
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 3.8برنامج النفايات إلى طاقة
الكيانات
الداعمة:

مالك البرنامج:

تم إنشاء مؤسسة إدارة النفايات التابعة لدائرة الخدمات العامة في عام ،2017
حيث تعنى هذه المؤسسة بجمع و إعادة تدوير و معالجة و التخلص من جميع
بشكل آمن و في الوقت المناسب.
أنواع النفايات الناتجة في إمارة رأس الخيمة
ٍ
إن برنامج النفايات إلى طاقة و المندرج ضمن اإلستراتيجية يندمج بسالسة في
إستراتيجية أشمل إلدارة النفايات في رأس الخيمة .لقد قمنا بإعداد إستراتيجية
مرنه ،تمكننا من إيجاد خيارات متعددة لمعالجة شتى أنواع النفايات في اإلمارة.
لقد قمنا خالل عام  ،2018بتجربة العديد من المبادرات ،بما في ذلك استخدام
الوقود البديل وتغويز النفايات البلدية الصلبة .قمنا بتجربة أنواع مختلفة من
الوقود البديل مثل مخلفات اإلبل و األخشاب والشحوم البنية ونفايات التبغ والحمأة
الناتجة عن مياه الصرف الصحي والوقود المشتق من اإلطارات؛ ونحن فخورون
الستخدامنا أكثر من  5000طن من النفايات كوقود بديل في عام  .2018وسيتم
تطوير مبادرات الوقود البديل في عام .2019

سونيا ناصر
المدير التنفيذي
مؤسسة إدارة النفايات
دائرة الخدمات العامة

لعل أهم األحداث هو توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يوتيكو و التي بموجبها
سيتم إنشاء محطة لتحويل الغاز إلى طاقة كهربائية و إنشاء محطة شمسية في

اﻟﻬﺪف 2040

ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷوﻟﻴﺔ )(670 GWht

ﺗﺪوﻳﺮ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﻬﺠﻦ
2018

1%

25%
75%
100%

ﺗﺪوﻳﺮ ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﺧﺸﺎب

اﻟﻬﺪف 2040

2018

8%

100%

22%

اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﺪﻳﻞ-
ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻷﺧﺸﺎب
40%

92%

اﻟﻬﺪف 2040
34%

اﻟﻮﻗﻮد اﻟﺒﺪﻳﻞ
)ﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﻬﺠﻦ،
اﻹﻃﺎرات ،اﻟﺰﻳﺖ
اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ،إﻟﺦ(

ﺗﺪوﻳﺮ MSW

26%

2018
12%
88%

40%

اﻟﺴﻤﺎد
اﻟﻤﻜﺐ

26 GWht
7%

اﻟﻮﻗﻮد اﻟﻤﺸﺘﻖ
ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت

37%
85%

اﻟﻮﻗﻮد
إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

* ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﺸﺐ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﻧﻔﺎﻳﺎت اﻟﺒﻨﺎء واﻟﻬﺪم
إنجازات البرنامج خالل عام  2018و األهداف المرجوة لعام 2040

اﻟﻬﺪف 2040

7%
2018
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مذكرة تفاهم بين كل من دائرة الخدمات العامة و دائرة البلدية و هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة لتنظيم استخدام زيت الطبخ في الفنادق

توقيع مذكرة تفاهم مع شركة يوتيكو لتحويل الغاز إلى طاقة كهربائية على هامش معرض ويتيكس 2018

مكب الجزيرة .ففي حال إنجاز هذه المشاريع ،ستكون ضمن المشاريع الرائدة في المنطقة .و في عام  ،2019نتوقع
التوصل إلى اتفاق مع شركة يوتيكو بخصوص هذين المشروعين ،للبدء في إنجازهما خالل عام .2020
في عام  ،2019نخطط لزيادة الترويج لمواردنا من الوقود البديل ،بدعم تنظيمي من وزارة تغير المناخ والبيئة.
و مع انطالق منشأة إعادة تدوير المواد الجديدة في أوائل عام  ،2019أصبحنا اآلن على استعداد لتوسيع نطاق
العديد من مبادرات الوقود البديل .نحن بصدد إتاحة العديد من فرص المشاريع للمستثمرين لتحويل المواد إلى
أنواع وقود بديلة في رأس الخيمة .هذه الفرص موجودة في مجاالت الوقود الحيوي بدءًا من الزيت المستخدم
للطهي ،والوقود المشتق من النفايات المنزلية الصلبة ،والوقود المشتق من اإلطارات المهترئة ،وغيرها.
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 3.9برنامج المركبات الفعالة
الكيانات
الداعمة:

مالك البرنامج:

في الوقت الحاضر ،تشهد صناعة النقل العالمية ثورة ناجمة عن ظهور السيارات
الكهربائية .حيث توفر تقنيات النقل الكهربائي العديد من المزايا للمستخدمين
و تعد كفاءة الطاقة أحد أهم هذه المزايا .فعند مقارنة المركبات الكهربائية
بنظيرتها التقليدية نجد أن المركبات الكهربائية تستهلك كمية أقل بكثير من
الطاقة لكل كيلومتر ،و يعود ذلك للكفاءة الكامنة و البساطة في تكوين المحرك
الكهربائي و البطارية مقارنة بمحرك االحتراق الداخلي للمركبات التقليدية .إضافةً
إلى ذلك تسهم المركبات الهجينة و المركبات التقليدية ذات الكفاءة في تقليل
التلوث الحضري و الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،و بالتالي تسهم في
المحافظة على البيئة.
إن برنامج المركبات الفعالة و المندرج ضمن اإلستراتيجية يهدف إلى تعزيز كفاءة
المركبات بما في ذلك المركبات الكهربائية و المركبات الهجينة و المركبات
التقليدية ذات الكفاءة في استهالك الوقود ،بهدف تحسين كفاءة استخدام
الطاقة في قطاع النقل في رأس الخيمة .حيث يهدف البرنامج إلى زيادة نسبة
مبيعات المركبات الكهربائية و الهجينة إلى  50%من إجمالي مبيعات المركبات
في اإلمارة بحلول عام .2040

المهندس سالم بن ربيعه
المدير التنفيذي
قطاع الكهرباء
الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء

اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ :ﺗﺮﻛﻴﺐ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﺸﺤﻦ
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮر

ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺸﺮاء:
إﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺸﺮاء:
إﻋﻔﺎء ﻣﻦ رﺳﻮم
ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﺸﺮاء:
ﺷﺤﻦ ﻣﺠﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻣﺤﻄﺎت
اﻟﺸﺤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﻋﺎم 2020

ﺣﻮاﻓﺰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت:
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺑﺎﻗﺎت ﺗﺄﻣﻴﻦ
ﻣﺨﻔﻀﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎرات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

برنامج المركبات الفعالة
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..........................

411
..........................................................................................................

205

 60%ﻣﻦ ﺧﻄﺔ ﺷﺮاء
اﻟﻤﺮﻛﺒﺎت ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺒﺎت
60%
ذات ﻛﻔﺎءة

1026

..........................

403
..........................7
ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﻫﺠﻴﻨﺔ

ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ

ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ذات
ﻛﻔﺎءة

ﻏﻴﺮ ﻛﻔﺆة

خطة الحكومة لشراء المركبات خالل عام 2019

تم إطالق العديد من المبادرات كجزء من هذا البرنامج في عام  ،2018لتعزيز اقتناء المركبات الكهربائية و في
خطة لدعم مالكي المركبات الكهربائية والهجينة طوال فترة عمر المركبة .بدعم من دائرة بلدية رأس الخيمة،
تمكنت الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء من توسيع نطاق تركيب محطات الشحن الكهربائية بمشاركة عدة
جهات حكومية اتحادية و محلية باإلضافة إلى القطاع الخاص .ففي حين وفرت الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء
إعفاء من رسوم تسجيل المركبات
خدمة الشحن الكهربائية المجانية حتى عام  ،2020منحت شرطة رأس الخيمة
ً
الكهربائية حتى عام  2021و عالو ًة على ذلك ،قامت شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ،و هي شركة متداولة
في سوق األسهم بتقديم برامج تأمين مخفضة ألصحاب المركبات الكهربائية .كل هذه المبادرات التحفيزية
ألصحاب المركبات الكهربائية تعكس صورة جميلة للتعاون المثمر بين الجهات الحكومية االتحادية و المحلية و
القطاع الخاص.
و مع األخذ باالعتبار أن من المتوقع من الحكومة أن تكون مثاالً يحتذى به في تطبيق هذا البرنامج ،و عليه فقد ألزم
القرار األميري رقم  34لعام  2018الجهات الحكومية باقتناء ما نسبته  30%على األقل من المركبات ذات الكفاءة
ضمن أسطول مركباتها في الفترة ما بين  .2021 - 2019على أن يتضمن  10%على األقل من المركبات الهجينة
أو الكهربائية و أن تكون النسبة المتبقية أي ما يعادل  20%من المركبات الكهربائية أو الهجينة أو التقليدية
ذات الكفاءة على أن يكون تصنيف كفاءتها مكافئًا ل (جيد) أو أعلى حسب تصنيف هيئة االمارات للمواصفات و
المقاييس.
و عليه فإن إدارة ريم تعمل على تنسيق آلية تطبيق هذا القرار و دعم شراء المركبات في الجهات الحكومية
المعنية .كما قامت الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء باقتناء المركبات الكهربائية و استخدامها في مكاتبها
في رأس الخيمة .حيث أن المتوقع أن يولد تزايد أعداد المركبات الكهربائية و الهجينة المقتناة من قبل الجهات
الحكومية ،شعورًا بالراحة تجاه اقتناء مثل هذه المركبات من قبل عامة الناس.
و للمضي قدما ،تم اتخاذ تدابير مهمة لبناء البنية التحتية للمركبات الكهربائية .حيث نتوقع استكمال شبكة
تضم  20محطة شحن عامة من قبل الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء خالل عام  . 2019باإلضافة إلنشاء محطات
شحن إضافية تشمل المباني الحكومية و القطاع الخاص مثل الفنادق و مراكز التسوق .و مع تطور البنية التحتية
لمحطات الشحن الكهربائية في رأس الخيمة ،نتوقع زيادة متسارعة في مبيعات المركبات الكهربائية.
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ﺑﻨﺎء اﻟﻘﺪرات
اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ

تنمية سوق
الموارد المحلية
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 4.1المشتريات الخضراء
إن إحدى الخطوات المهمة لتحقيق االستدامة في رأس الخيمة تتمثل في خلق
الوعي حول مختلف المنتجات و الخدمات المتاحة و الموفرة للطاقة .تسعى حكومة
رأس الخيمة ألن تكون سباقة في مجال المشتريات الخضراء من خالل شراء منتجات
فعالة و مستدامة.
و قد بدأت هيئة حماية البيئة و التنمية باتخاذ الخطوة األولى في هذه المبادرة
فعليًا .حيث أننا في الهيئة نستخدم منتجات مستدامة مثل المصابيح ثنائية
االنبعاث (إل إي دي) و التي تعمل بالطاقة الشمسية ،حيث وظفنا هذه المصابيح
في تجديد مرافق الصيد الثمانية في رأس الخيمة .و من المتوقع أن يؤدي هذا إلى
بناء على تطبيق هذه التجربة الرائدة
بشكل كبير .و
خفض الطلب على الطاقة
ٍ
ً
و دراسة نتائج ،سنعمل على تصميم مبادرة المشتريات الخضراء و تعميمها على
اإلمارة خالل السنوات القادمة.

تركيب مصابيح (إل إي دي) و التي تعمل بالطاقة الشمسية في مرافق الصيد
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د.سيف الغيص
المدير التنفيذي
هيئة حماية البيئة و التنمية
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 4.2تنمية سوق الموار المحلية
إن أهم عوامل تمكين اإلستراتيجية يكمن في تطوير القدرات الفنية واإلدارية
بشكل عام ،في مجال كفاءة الطاقة والطاقة
المحلية في صناعة الطاقة والمياه
ٍ
بشكل خاص.
المتجددة
ٍ
في عام  ،2018لوحظت بعض التطورات في السوق العضوية ،نتيجة لزيادة عدد
المشاريع قيد التنفيذ .وشمل ذلك على سبيل المثال إنشاء شركات هندسة
الطاقة الشمسية والمشتريات والمقاوالت في رأس الخيمة ،وكذلك ظهور قدرات
تدقيق الطاقة في المباني ،على سبيل المثال ،في مركز رأس الخيمة للبحوث
واالبتكار.
و شهد عام  2018كذلك إطالق سلسلة من الحوافز الكبيرة لدعم مواصلة تطوير
القدرات المحلية والسوق المحلية للمنتجات والخدمات الرئيسية المتعلقة بكفاءة
الطاقة والطاقة المتجددة .حيث يعتبر هذا جزء من إستراتيجية أوسع لتنمية سوق
الموارد المحلية ،حيث ستعمل اإلستراتيجية على إدخال تدابير إضافية مستقب ً
ال.

أكشاي داتار
أخصائي تخطيط إستراتيجي أول
في بلدية رأس الخيمة

 4.2.1الحوافزالمقدمة لشركات خدمات الطاقة و مدققي الطاقة
تعد كل من شركات خدمات الطاقة و شركات تدقيق الطاقة من الشركات ذات األولوية العالية ،حيث أنها تلعب
دورًا هامًا في تطوير األعمال في مجالي تحديث المباني و إدارة الطاقة .و نتيجةً للتعاون المثمر بين كل من راكز و
دائرة التنمية االقتصادية و إدارة ريم ،قدمت حكومة رأس الخيمة حوافز لشركات خدمات الطاقة و شركات تدقيق
سواء في المناطق الحرة (تتولى راكز تقديم الحوافز) أو في
الطاقة التي اتخذت من رأس الخيمة مقرًا ألعمالها،
ً
المناطق العامة (تتولى دائرة التنمية االقتصادية تقديم الحوافز)
و بموجب هذه المبادرة ،تم توفير خصم بنسبة  60%من رسوم تسجيل األعمال القياسية لـراكز لمدة ثالث ()3
سنوات لتسجيل األنشطة التجارية في المناطق الحرة التابعة لراكز ،والتنازل التام عن جميع الرسوم الحكومية
المحلية لتسجيل األنشطة التجارية في المناطق العامة ضمن نطاق دائرة التنمية االقتصادية يصل إلى ثالث ()3
سنوات.
كانت استجابة السوق للمبادرة مواتية ،حيث استفادت العديد من الشركات من الحوافز إلقامة أعمالهم التجارية
في رأس الخيمة في غضون بضعة أشهر من إطالق خطة الحوافز.
لمزيد من المعلومات حول هذه الحوافز لشركات خدمات الطاقة ومدققي الطاقة ،وكيفية االستفادة منها ،يرجى
زيارة الموقع الرسمي لدائرة بلدية رأس الخيمة.
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اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ

ﺧﺼﻢ ﺑﻨﺴﺒﺔ 60%
ﻣﻦ رﺳﻮم اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ

ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻣﺠﺎﻧﻲ

الحوافز المقدمة لشركات خدمات الطاقة و شركات تدقيق الطاقة

 4.2.2الحوافز المقدمة لمقتنيي المركبات الكهربائية
ُيعد الترويج القتناء المركبات ذات الكفاءة جوهر برنامج المركبات الفعالة .حيث تُعد المركبات الكهربائية أكثر
أنواع المركبات الحالية كفاءةً .و من أجل تشجيع اقتناء المركبات الكهربائية في رأس الخيمة ،تم إعداد برنامج
إعفاء من رسوم
تحفيزي يدعم مالكي المركبات الكهربائية طوال فترة عمر المركبة .حيث يشمل البرنامج
ً
تسجيل المركبة من قبل شرطة رأس الخيمة و حتى عام  ،2021و توفير خدمة شحن مجانية في محطات الهيئة
االتحادية للكهرباء و الماء حتى عام  ،2020باإلضافة إلى توفير باقات تأمين مخفضة مقدمة من قبل شركة رأس
الخيمة للتأمين ،كما هو موضح في  3.9من المركبات الفعالة
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 5آفاق مستقبلية
تم تفعيل جميع برامج اإلستراتيجية خالل عام  ،2018و في عام  2019بدأنا في مرحلة التطوير ،حيث أن آلية
التنفيذ في تسارع مستمر لتمتد على نطاق أوسع.
نتوقع خالل عام  2019حصد النتائج األولية للمشاريع التجريبية و التعديالت التي تم إضافتها إلى أطر البرامج.
حيث سيتم اختبار فاعلية برنامج بارجيل  -لوائح المباني الخضراء في رأس الخيمة  -من خالل تقييم مجموعة من
المباني المطبقة لبارجيل خالل الفترة التطوعية .و سيتم اإلنتهاء من أول مشاريع التحديث التابع لبرنامج تحديث
المباني مما يعزز من زيادة جانب الطلب في السوق .في حين أن برنامج إدارة الطاقة سيكمل تطبيق متطلبات
معيار اآليزو  50001في المباني الحكومية .باإلضافة لبدء برنامج الطاقة الشمسية في تنفيذ األمثلة األولية لأللواح
على األسطح .باإلضافة إلى تعزيز اقتناء المركبات الكهربائية بدعم من شبكة البنية التحتية.
من المتوقع اتخاذ المزيد من التدابير من الناحية التنظيمية بهدف تحسين كفاءة استخدام الطاقة و المياه
على مستوى المجتمع ،و يشمل ذلك دعم برنامج إعادة استخدام المياه و الري الفعال مع معايير أكثر شمولية .و
االستعداد لتطبيق منظم لبرنامج الطاقة الشمسية.
و من ناحية الوعي وبناء القدرات ،سيتم تكريس الجهود المستمرة نحو تعزيز جانب العرض في السوق ،في
مختلف المجاالت بما في ذلك التصميم المستدام ،خدمات الطاقة و الطاقة المتجددة ،حيث سيتم تعزيز التدريب
تفعيل خطط الحوافز.
و بالتحديد ،فيما يلي بعض التدابير األكثر أهمية كجزء من خطة التنفيذ لعام :2019
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)1

متابعة المرحلة التطوعية من بارجيل ،جنبا إلى جنب مع األنشطة اإلضافية في اإلعداد للتطبيق اإللزامي
مثل حمالت التوعية ،وتدريب االستشاريين ،والتعيينات الداخلية والتحديثات العملية.

)2

إعداد وإطالق مبادئ توجيهية للتطورات الرئيسية لضمان كفاءة استخدام الطاقة والمياه على مستوى
المجتمع.

)3

تقييم إمكانات مشروع تحديث المباني الحكومية وإكمال مشروع معيار اآليزو  50001في بلدية رأس
الخيمة ،وفقً ا للقرار األميري رقم  15لعام .2018

)4

إعداد برامج المستهلك والمبادئ التوجيهية المشتريات الخضراء للحكومة ،لتشجيع اعتماد األجهزة
والمعدات الفعالة.

)5

إعداد واعتماد معايير تنسيق المناظر الطبيعية بكفاءة ،مع تعزيز إعادة استخدام مياه الصرف الصحي

)6

مواصلة تطوير مبادرات إنتاج الوقود البديل و دعم خطط الحكومة االتحادية لتحويل النفايات بمختلف
أنواعها إلى طاقة

)7

تعزيز اإلطار التنظيمي لتثبيت األلواح الشمسية في األسطح ،مع بيان فوائد الطاقة الشمسية من خالل
المشروعات التجريبية األولية المطبقة في المباني الحكومية والتجارية والصناعية.

)8

مواصلة تطوير البنية التحتية لمحطات الشحن العامة والحكومية.
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و مع دخولنا لهذه المرحلة من التوسع ،يتوجب علينا تعزيز آليات مراقبة ودعم اإلستراتيجية ،لضمان الحصول
على المستوى المناسب من الدعم لكل برنامج .حيث تتمثل األولويات الرئيسية إلدارة ريم في هذا الصدد ما يلي:
)1

وضع اللمسات األخيرة على منهجية القياس والتحقق وإدارة المخاطر لإلستراتيجية ،ووضع آليات وأدوات
اإلبالغ.

)2

تطوير فريق إدارة ريم في مجاالت الوعي وبناء القدرات ،وبرامج الطاقة الشمسية.

)3

صياغة وتفعيل إستراتيجية تطوير قدرة سوق التوريد في قطاع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.

)4

استكشاف مبادرات جديدة ،و الوقوف على نماذج أعمال جديدة باإلضافة إليجاد آليات تمويل لكل من برنامج
تحديث المباني و برنامج الطاقة الشمسية و برنامج إدارة الطاقة و برنامج المركبات الفعالة.
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 6شكر و امتنان
نحن ممتنون لجميع القادة و الزمالء و المستشارين الموقرين ،الذين كان لهم الدور في تحقيق إنجازات اإلستراتيجية
لعام  .2018و على وجه الخصوص ،نتوجه بخالص الشكر و التقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر
القاسمي ،عضو المجلس األعلى لالتحاد -حاكم إمارة رأس الخيمة ،و إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن سعود
بن صقر القاسمي ،ولي عهد رأس الخيمة  -رئيس المجلس التنفيذي ،و إلى سعادة مدير عام دائرة بلدية رأس
الخيمة ،و المدراء التنفيذيين و الزمالء من الجهات التالية :
دائرة التنمية االقتصادية

مكتب االستثمار و التطوير

دائرة المالية

مصدر (شركة أبوظبي لطاقة المستقبل)

المجلس األعلى للطاقة

وزارة الطاقة و الصناعة

مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه في دبي

دائرة الخدمات العامة

هيئة االمارات للمواصفات و المقاييس

هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية

مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء

دائرة بلدية رأس الخيمة

هيئة حماية البيئة و التنمية المجلس

القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

التنفيذي في إمارة رأس الخيمة

مكتب سمو حاكم رأس الخيمة

هيئة حماية البيئة و التنمية

مركز رأس الخيمة لإلحصاء و الدراسات

الشكر موصول أيضًا للتالية أسماؤهم لمساهمتهم الفاعلة في إعداد هذا التقرير:
دائرة بلدية رأس الخيمة

دائرة الخدمات العامة

الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء

م .عبداهلل سمحان

سعادة أحمد الحمادي

سعادة محمد صالح

أحمد عبدالهادي األحمد

أحمد السيد بان

هند راشد العلي

محمد نظمي كامل

آلن ترنر

م .سالم بن ربيعه

م .أنور فرج هادي

مارك ماغوير

نينا راحيل

سونيا ناصر

خلود راشد المزروعي

حازم نوفل

عبدالعزيز كرم البلوشي

نيكيش ناجبوركار

آمنة علي المحيا

ماتيو دوجاند

موزة عبداهلل السويدي

عائشة ميزور
كاترين رافائيل
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هيئة االمارات للمواصفات
و المقاييس
سعادة عبداهلل المعيني

مكتب االستثمار و التطوير

القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة

نيتين جوهر

النقيب جراح الطير

أحمد فايز

المقدم جاسم الطنيجي

د .يوسف السعدي
ماركو انتاالن

هيئة مناطق رأس الخيمة
االقتصادية
رامي جالد
إياد إسماعيل
شانون سينغ
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دائرة التنمية االقتصادية
سعادة د .عبدالرحمن
الشايب النقبي
ناثان هنتر

هيئة حماية البيئة
والتنمية
د.سيف الغيص
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 7معلومات التواصل
الناشر

دائرة بلدية رأس الخيمة
ص.ب ،4 .رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
اإلمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 246 6666 :
اإليميلinfo@mun.rak.ae :

المحرر
مؤسسة األشغال
دائرة الخدمات العامة
ص.ب ،1661.رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 228 5688 :
اإليميلinfo@pwsd.rak.ae :

مؤسسة الصرف الصحي
دائرة الخدمات العامة
ص.ب ،1661 .رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 227 2424 :
اإليميلinfo@pwsd.rak.ae :

مؤسسة الزراعة التجميلية
دائرة الخدمات العامة
ص.ب ،1661.رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 227 2555 :
اإليميلinfo@pwsd.rak.ae :

مؤسسة إدارة النفايات
دائرة الخدمات العامة
ص.ب ،1661 .رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 227 2555 :
اإليميلinfo@pwsd.rak.ae :

الهيئة االتحادية للكهرباء و الماء
ص.ب ،1672 .دبي ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 4 231 5555 :
اإليميلcs.rak@fewa.gov.ae :

هيئة اإلمارات للمواصفات و المقاييس
دبي ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف600 565554 :
اإليميلcustomercare@esma.gov.ae :

هيئة مناطق رأس الخيمة االقتصادية
ص.ب ،10055 .رأس الخيمة ،االمارات العربية
المتحدة
الهاتف+971 7 204 1111 :
اإليميلinfo@rakez.com :

هيئة حماية البيئة و التنمية
رأس الخيمة ،االمارات العربية المتحدة
الهاتف+971 7 233 3371 :
اإليميلinfo@epda.rak.ae :

مكتب االستثمار والتنمية
ص.ب ،12222 .رأس الخيمة ،االمارات العربية
المتحدة
الهاتف+971 7 227 7888 :
اإليميلinfo@ido.ae :
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