
الدليل االرشادي لمبادرة

«لمحليةاستبدال الغرامات البيئية بزراعة االشجار ا»
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الخيمةبرأسالتنميةو البيئةحمايةهيئةابتكرتها المحليةاألشجار بزراعةالبيئيةالغراماتاستبدالمبادرة
والمهنيةيةالصناعالمنشأتجانبمنللبيئةواعتذار السلبيةللسلوكياتتصحيحبمثابةلتكون

  التنمويةوالمشاري    ع
ها اديةاالقتصالمحفزاتابرز وكأحد بحقها بيئيةمخالفاتتحرير تمالت  ابتكاريةوأكثر

  
  العاملةالقطاعاتلكافةالخيمةرأسحكومةقدمتها والت 

  المبادرةهذهوتسهماإلمارة،ف 
منالحد ف 

،التغث  آثار منوالتخفيفالكربون،انبعاثات  
،اءالغطوزيادةالحيوي،التنوعوزيادةالمناخ   

تعتث  و النبات 
  تسهماألشجار أنكما الملوثة،الغازاتوتمتصالدقيقةللجسيماتمرشحاتاألشجار 

األمنزيز تعف 
  
.الغذات 

المبادرةتعريف

اتيجية المبادرة األهداف اإلستر

امتعزيز•   اإللث  
  البيت 

التنمويةوالمشاري    عوالمهنيةالصناعيةالقطاعاتف 
  الصناع  القطاعدعم•

  والمهت 
االقتصاديةاألزماتحالةف 

  التغث  آثار منالتخفيف•
المناخ 

الكربونانبعاثاتوتخفيضالهواءجودةتحسي   •
  الغطاءمساحةزيادةو شجرةوواحد المليونمبادرةتعزيز•

.النبات 



المبادرةنشأة

رقمالهيئةدرتهأصقرار منكجزءالمحليةاالشجار بزراعةالبيئيةالغراماتاستبداللمبادرةاالوىلالنواةكانت•
  المحليةاألشجار زراعةبشأن(سبتمث  24)2018لسنة77

تهدفالمسكانحيث،الصناعيةالمنشآتف 
عامخاللشجرة1000عنيقلال بما الصناعيةالمنشآتحولالمحليةاألشجار منأخض  حزامزراعة

المحليةجار األشبزراعةعامبشكلالبيئيةالغراماتاستبدالوثالثا ،الدخيلةاألشجار إزالةعنفضال 2018
الهيئةتحددها بأعداد 

مئاتوزي    عوتالداماسأشجار بعضإزالةعنعبارةكانتطبيقهتموما ،محدود نطاقعىلينفذ القرار هذا ظل•
2020نهايةوحت  القرار صدور منذ المحليةاالشجار شتالتمن

  شجرةوواحد المليونمبادرةانإىلأيضا اإلشارةتجدر•
وسائلإحدىكانت2015عاممنذ الهيئةأطلقتها الت 

الحلولأحد كالمحليةاألشجار بزراعةالبيئيةالغراماتالستبدالالمتضمنالقرار ذلكإصدار هو تعزيزها 
.صناعيةمنشأةكلنطاقحولأخض  حزامزراعةمعجنبإىلجنبا االبتكارية

•  
اتيجيةالخطةف  األشجار بزراعةالبيئيةالغراماتاستبدالمبادرةسجلت2030-2018للهيئةاالسث 

اتيجيةالمبادراتكإحدىالمحلية   للهيئةالمبتكرةاالسث 
  تسهمالت 

اتيإنجاز ف  وتم،الخيمةرأسجيةاسث 
اتالمبتكرةللمبادرةتشغيليةخطةوضع   مستهدفةومستوياتلها قياسومؤشر

األداءدارةإنظامف 
  
وت  .2020عامخاللمحليةشجرة5500بزراعةالبيئيةالغراماتاستبدالتضمناإللكث 



المبادرةنشأة

•  
 
ةواستجابالخيمةرأسبإمارةاإلقتصاديالنشاطعىلكورونا جائحةتداعياتونتيجة2020إبريلف

هللاظهحف–اإلمارةحاكماالعىلالمجلسعضو القاسم  صقر بنسعود الشيخالسمو صاحبلتوجيهات
ور العهد وىل  القاسم  سعود بنمحمد الشيخسمو برئاسةالتنفيذيالمجلسوتوجيهات• حزمةتوفث  ةبض 

أثناءاد االقتصاستمراريةوضماناالعمالومؤسساتقطاعاتلدعموتطبيقها االقتصاديةالمحفزاتمن
مبتكرةنوعيةرةكمبادالمحليةاألشجار بزراعةالبيئيةالغراماتاستبدالمبادرةالهيئةأطلقتحيث،الجائحة
  المهنيةو الصناعيةالمنشأتجانبمنللبيئةواعتذار السلبيةللسلوكياتتصحيحبمثابةلتكون

تحرير تمالت 
ها االقتصاديةالمحفزاتابرز وكأحد بحقها بيئيةمخالفات   ابتكاريةوأكثر

الخيمةرأسومةحكقدمتها والت 
  العاملةالقطاعاتلكافة

تالمحفزاحزمةعناإلمارةلحكومةاالعالم  المكتبأعلنوعندما ،اإلمارةف 
.بالدولةماالعال وسائلجميعمستوىعىلالنطاقواسعواحتفاءترحيبا المبادرةهذهالقتاإلقتصادية

•  
المليونادرةمبضمنالمحليةاالشجار بزراعةالبيئيةالغراماتاستبدالمبادرةالهيئةرشحت2020يونيوف 

  (البيئة)البيئيةاالستدامةمحور مرئياتلمقابلةشجرةوواحد 
وتمت،ي   للخمساالستعداد خطةإطار ف 

  المبادراتضمنالمبادرةهذهعىلالموافقة
  المحليةالجهاتمستوىعىلتصعيدها تمالت 

إطار ف 
  االجتماعات

الستدامةابمحور المعنيةوالجهاتوالمستقبلالوزراءمجلسشؤونوزارةبي   عقدها تمالت 
البيئية



اتيجيةاالرتباطات للمبادرةاالستر

البيئةمحور تحت2071-2021للخمسي   االستعدادخطةمبادراتضمنالمبادرةاختيارتم•
.(المحليةالجهاتمبادرات)شجرةوواحد المليونمبادرةوضمن

  اتاإلمار لرؤيةالوطنيةباألجندةالبيئيةاالستدامةمحور بمستهدفاتالمبادرةترتبط•
تنته  والت 

.2021بنهاية
.2030-2020الخيمةرأسحكومةرؤيةضمناالستدامةبمحور المبادرةترتبط•
اتيجيةباألهدافالمبادرةترتبط•   للهيئةاالسث 

اتيجيةالخطةإطار ف  .2030-2018االسث 



الخدمةوصفبطاقة

رمز الخدمةاستبدال الغرامات البيئية بزراعة األشجار المحلية اسم الخدمة
EPDA -

23

وصف 

الخدمة

وعات التخدمة تعمل عىل توفتر األشجار  نموية المحلية للمنشآت الصناعية والمهنية والمشر

ي وقعت عليها نتيجة مخالفات بيئية  غتر مقصود
ة وذلك لزراعتها كبديل عن الغرامات البيئية التر

ي أي منطقة اخرى بديلة 
 
وع او ف ي محيط المنشأة أو المشر

 
ف

هيكل 
الخدمة

رئيسية

ي نوع الخدمة
 
إجرائ

الخدمات 

الفرعية

*EPDA-22-2  استبدال الغرامات البيئية بزراعة األشجار المحلية للمنشآت الصناعية

*EPDA-22-3 استبدال الغارامات البيئية بزراعة األشجار المحلية للمنشآت المهنية

*EPDA-22-4 وعات التنموية استبدال الغرامات البيئية بزراعة األشجار المحلية للمشر

فئات 

المتعاملير  

المستهدفة

المجتمعاألفرادقطاع األعماللحكومةا

وعات التنمويةالمنشآت الصناعية والحرفية والمهنية ي إمارة رأس الخيمةوالمشر
 
ف

ات االقتصادية السلب ية عىل حكومة رأس الخيمة عىل اعتبار ان هذه الخدمة تخفف من التأثتر

قطاع األعمال

مجتمع إمارة رأس الخيمة بمختلف قطاعاته

ة و األفراد المتأثر  بالتلوث حول المناطق الصناعيةن مباشر

الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية المحلية واالتحادية

رسوم 
الخدمة

ي مقابل الحصول عىل عدد من)مجانية
 
األشجار سوف تعف  المنشأة من قيمة الغرامات بالكامل ف

(نبتة المحليةمتوسط سعر الشجرة أو ال/ قيمة الغرامة البيئية )المحلية تحسب بالطريقة التالية 



الخدمةوصفبطاقة

متطلبات 

تقديم 

الخدمة

ء لقيمة الغرامة األشجار العدد المطلوب من لزراعة الكافية توفر المساحة .1
 
يارات وفقا للخالمكاف

:والبدائل التالية 

داخل المنشأة. أ

موقع بديل مملوك للمنشأة أو صاحبها. ب

يطة تقديم ما يفيد بموافقة مالك الموقع. ج موقع بديل مملوك للغتر شر

، والمساجد، والشوا)موقع بديل تحدده الهيئة . د  
 
رع، مثل المدارس، والمنشآت الحكومية، والموائ

(إلخ.... واألخوار، و

بة الصالحة  لزراعة األشجار  المحلية ومياه الري  الالزمة  لعدد األشجار .2 ورة أن تتوفر التر المطلوبض 

يوما من تاري    خ استالم إشعار 30خالل الذكي  أن يتم تقديم طلب االستبدال عتر تطبيق استدامة.3

متوسط سعر الشجرة أو / قيمة الغرامة البيئية ) :المخالفة و يتم إدخال عدد األشجار بالمعادلة التالية

(النبتة المحلية

:البيئية فقط، وال تشمل المخالفات ذات صلة بما يىلي تختص هذه الخدمة بالمخالفات .4

(صالحية الترصي    ح أو عدم التجديد أو العمل بدون ترصي    ح ) التصاري    ح البيئية . أ

اطات البيئية الخاصة بممارسة النشاط. ب  االشتر

عايتر برعاية األشجار واإلهتمام بها وفقا للمطالبة  خدمة استبدال الغرامات  أن تتعهد المنشأة .5

.المتعارف عليها

الوثائق 

المطلوبة

إشعار المخالفة محددا فيه قيمة الغرامة البيئية •

لمعايتر تعهد  من المنشأة طالبة  خدمة استبدال الغرامات  برعاية األشجار واإلهتمام بها وفقا ل•

.المتعارف عليها

إثبات ملكية المنشأة أو صاحبها لمساحة األرض المخصصة لزراعة األشجار•

موافقة خطية من مالك الموقع البديل بزراعة األشجار والسماح بتوفتر الرعاية لها •

ارتباط 

الخدمة
ترتبط هذه الخدمة ارتباطا وثيقا بخدمة توفتر األشجار المحلية 

الجهات 

يكة الشر

ي والبيئة –والبنية التحتية الطاقةوزارة 
بية والتعليم –وزارة التغتر المناخ  وشيل شر -وزارة التر كة بتر

يز ش مناطق راس الخيمة هيئة –دائرة الخدمات العامة –دائرة البلدية -م.م.ذ-ح .م.اندستر

(راكز)االقتصادية 



الخدمةوصفبطاقة

استبدال الغرامات البيئية بزراعة األشجار المحلية اسم الخدمة

من الخدمةةالرئيساتالمخرج

الكربونخفض انبعاثات 

  
التخفيف من آثار التغث  المناخ 

التنوع الحيويتعزيز 

  
زيادة مساحة الغطاء النبات 

الغازات الملوثةو الدقيقة زيادة مرشحات لجسيمات 

  
تعزيز األمن الغذات 

المناطق الهواء وعىل نحو خاص حول رفع معدل جودة ونقاوة 

الصناعية 

  اإلمارة 
 
تحفث   القطاع االقتصادي ف

إلمارة رأس الخيمة المساحة الجغرافية محدودية الخدمة

المحليةتتضمن الخدمة جميع أنواع األشجار والنباتات باقة الخدمة

قنوات تقديم الخدمة

مركز االتصالللهيئة مركز سعادة المتعاملي   بالمقر الرئيس
  
وت  يد االلكث  الث 

وتطبيق استدامة الذك     الموقع االلكث 
ت 

عىل مدار الساعة أوقات  تقديم الخدمة

عمليومي   مدة تقديم الخدمة

ي الخدمة
 
النماذج المستعملة ف

المحليةاستبدال الغرامات بزراعة األشجار طلب نموذج 



الخدمةوصفبطاقة

الخطوات المتبعة لتقديم الخدمة

:الخطوة األوىل
ة عتر تقديم طلب استبدال الغرامة البيئية بزراعة األشجار المحلي

قنوات تقديم الخدمة 

:الخطوة الثانية
ي 
حديد عدد ت) معالجة الطلب من قبل قسم التقييم والتفتيش البيت 

(األشجار

زيارة موقع التشجتر وتقييمه:الخطوة الثالثة

ة طلب المنشأة لعدد األشجار المطلوب عن طريق تطبيق استدام:الخطوة الرابعة

ا للمنشأة ترقيم األشجار من قبل قسم الموارد الطبيعية  قبل تسليمه:الخطوة الخامسة

تنسيق عملية التواصل مع المنشآت  إلستالم االشجار :الخطوة السادسة

قياس درجة سعادة المتعامل عن الخدمة :الخطوة السابعة

روابط مفيدة
https://epda.rak.ae/ar/pages/videoalbumdetail.aspx



ي المخطط
للخدمةالتدففر

الب          داية

برعاية التعهد تقديم طلب إستبدال الغرامة يتضمن 
األشجار

ي تحويل 
الطلب لقسم التقييم و التفتيش البيت 

زيارة موقع التشجتر وتقييمه

طلب المنشأة لعدد األشجار المطلوب عن طريق تطبيق 
استدامة 

ترقيم األشجار من قبل قسم الموارد الطبيعية  قبل 
تسليمها للمنشأة 

تنسيق عملية التواصل مع المنشآت  إلستالم االشجار 

قياس درجة سعادة المتعامل عن الخدمة 











، شارع النهضة ، رأس الخيمة ، االمارات العربية المتحدة22مبت  
  07/2333789: ، ف07/2333371: ت

8003732: ، الرقم المجات 
www.epda.rak.ae

Epdarak


