خبر صحفي للنشر

األولى من نوعها بحكومة رأس الخيمة

"إنوڤا" توقع اتفاقية تحديث مع بلدية رأس الخيمة لخفض استهالك الطاقة
والمياه بنسبة  31بالمئة

االتفاقية تؤكد التزام البلدية بأهداف استراتيجية رأس الخيمة للطاقة  2040ودور "إنوڤا"
البارز في إدارة الطاقة بالقطاع العام
دولة اإلمارات العربية المتحدة 17 ،أكتوبر  – 2018اختارت بلدية رأس الخيمة شركة "إنوڤا" ،الشركة

البارزة في مجال إدارة الطاقة والمرافق بالشرق األوسط ،لتنفيذ مشروع تحديث ألربعة من مباني البلدية،
وذلك في إطار استراتيجية اإلمارة لتحقيق الكفاءة في استهالك الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة .2040

تمتد لخمس سنوات األولى التي تبرمها بلدية رأس الخيمة لتحسين أداء الطاقة ،والتي
عد االتفاقية التي ّ
وتُ ّ
ُينتظر أن تشهد الدائرة بموجبها خفضا متوقعا الستهالك الطاقة والمياه بنسبة  31.3بالمئة.
وبهذه المناسبة ،قال سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة ،إن حكومة

اإلمارة ملتزمة باستراتيجية طويلة األجل لالستدامة ،معربا عن ترحيبه بالتعاون مع شركة "إنوڤا" في إطالق

مشروع لتجديد مرافق حكومية تابعة للبلدية ،من أجل دعم تبني تقنيات وممارسات جديدة من شأنها أن تقلّل
من معدالت استهالك الطاقة في العديد من مباني بلدية رأس الخيمة ،وأضاف" :تُعد هذه خطوة أولى مهمة
بالنسبة للحكومة لتحقيق األهداف المنصوص عليها في استراتيجية اإلمارة لتحقيق الكفاءة في استهالك

الطاقة وتطوير الطاقة المتجددة ."2040

وتم تكليف شركة "إنوڤا" بإعادة تأهيل المقر الرئيس للبلدية ،ومبنيين إلدارة الصحة ،ومسلخا .وتحتل هذه
المباني ،في المجمل ،مساحة تزيد على  10,000متر مربع.
ووجد من خالل التخطيط للمشروع أنه سوف يحقق توفي ار إجماليا مضمونا يزيد على  4غيغاوات ساعة من
ُ

الكهرباء خالل مدة العقد ،ما له تأثير مباشر في التقليل من انبعاثات الكربون يعادل إخراج نحو 700

سيارة من الطرقات .وعالوة على ذلك ،سوف يتم توفير أكثر من  8ماليين غالون من المياه خالل هذه

حوض سباحة أولمبيا.
الفترة ،وذلك بما يكفي لملء 14
َ

وتركز تدابير إعادة التأهيل في المشروع على نظام تكييف الهواء والتهوية وما ُيعرف بـ "غالف المبنى"،
مكن من الحفاظ على
وهو العوازل الفيزيائية بين المناطق مكيفة الهواء وغير المكيفة في المبنى والتي ت ّ
مستوى مناسب لألجواء الداخلية.
وستقوم شركة "إنوڤا" ،استنادا على نتائج أظهرتها عملية تدقيق تفصيلية ،بتنفيذ سلسلة من إجراءات الحفاظ

حل لتوفير
على الطاقة والمياه ،مثل تحسين وحدات التكييف ،والطالء الحراري العازل على األسطح ،و ّ
المياه .واقترحت الشركة أيضا تحديثا إجماليا لمعدات نظام التبريد الحالي في كل مبنى ،وتنفيذ أنظمة جديدة
إلدارة المباني .وسيتم إعادة تجهيز اإلنارة بمصابيح  LEDالموفرة للطاقة وتحسينها ،ما سيخّفض استهالك

اإلنارة للطاقة إلى النصف.

وأعربت الرئيس التنفيذي لشركة "إنوڤا" آن لي غينيتش ،من جانبها ،عن فخرها بمساعدة بلدية رأس الخيمة
على تحقيق أهداف االستدامة الطموحة التي تسعى للوصول إليها وفقا لألهداف الوطنية للتنمية المستدامة،

تمكننا من دعم بلدية رأس الخيمة في تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف ،مع
قائال إن هذه الشراكة سوف ّ

شكل استراتيجية اإلمارة نحو ممارسات أكثر استدامة وتحقيق الكفاءة
الحد من انبعاثات الكربون ،وأضاف" :ت ّ
ّ

التحول الذي نشهده من قبل المزيد من الكيانات العامة والخاصة في المنطقة.
في استخدام الطاقة جزءا من
ّ

متحمسون للمساهمة في نجاح هذا التطور ومطمئنون إلى قدرتنا على توسيع دورنا في المستقبل
ونحن
ّ
خدمة لمزيد من الجهات".
التعليق على الصورة:

 :Image 1سعادة منذر محمد بن شكر الزعابي المدير العام لدائرة بلدية رأس الخيمة ،وآن لي غينيتش

الرئيس التنفيذي لشركة "إنوڤا"
-انتهى-

لالتصاالت اإلعالمية
واليس للعالقات العامة

+9714 275 4100
enova@wallispr.com
نبذة حول شركة «إنوڤا»
تعتبر "إنوڤا" شركة إقليمية رائدة في مجال الطاقة والخدمات التقنية المتعددة ،تقدم خدمات شاملة لعمالئها ،وتوفر حلوال فريدة إلدارة
الطاقة والمرافق قائمة على األداء لمساعدة العمالء في تحقيق أهدافهم المالية والتشغيلية والبيئية .ويعمل لدى "إنوڤا" أكثر من 2000
موظف عالي التدريب ومتعدد المهارات ،يقدمون الخدمات لمجموعة واسعة من العمالء في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية
وقطاع الرعاية الصحية والقطاع العام في أرجاء المنطقة.
وهي عبارة عن مشروع مشترك تم تأسيسه في عام  2002بين ماجد الفطيم ،الشركة الرائدة في مجال تطوير وادارة مراكز التسوق والمدن
المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا وآسيا وبين مجموعة فيوليا ،الرائدة عالميا في مجال إدارة الموارد.
وتقوم المجموعة بتصميم وتوفير حلول المياه والنفايات ،وادارة الطاقة التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات.
www.enova-me.com
تابعونا على:
https://www.linkedin.com/company/enova-me
https://twitter.com/Enovame

نبذه عن بلدية رأس الخيمة:

صدر عن المغفور له بإذن هللا الشيخ صقر بن محمد
تأسست دائرة بلدية رأس الخيمة عام  1959بموجب مرسوم أميري ُ
القاسمي ،و منذ ذلك الحين تسعى البلدية لتوفير بيئة عمل مناسبة و مريحة .و تنفذ إدارة كفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة
(ريم) في البلدية  ،إستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة و الطاقة المتجددة  ،2040و التي أُنشئت تحت رعاية صاحب

السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس األعلى حاكم رأس الخيمة حفظه هللا  ،و التي تهدف إلى توفير الطاقة
بنسبة  %30و توفير المياه بنسبة  ،%20و توليد  %20من الطاقة بمصادر الطاقة المتجددة بحلول عام  .2040و باعتباره
ركيزة مهمة في اإلستراتيجية؛ يهدف برنامج التحديث إلى إعادة تأهيل حوالي  3000مبنى بحلول عام .2040
للتواصل:

عبر البريد اإللكتروني info@mun.rak.ae

أو االستفسار عبر الهاتف+971 7 246 6666 :

للمزيد من المعلومات تفضلوا بزيارة  http://www.mun.rak.ae :أو انضموا إلى صفحاتنا على الفيسبوك:
 munrakae.comو تويترmunrakae.com :

