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تيكوم

من خالل �لعمل �لذي قام به  ق�شم �لطاقة �مل�شتد�مة و�لبيئة، خف�شت تيكوم ��شتهالك �لطاقة و�ملياه بنجاح عرب جميع م�شاريعها. ولغر�ض �مل�شاركة يف حملة �أبطال 

�لإمار�ت، مت ��شتعر��ض وتقييم بيانات من مدينة دبي لالإعالم ومنطقة دبي للتعهيد فقط. وقد �أظهرت عملية �لتقييم نتائج م�شجعة، حيث  دلت على خف�ض قدره 

11% يف ��شتهالك �لكهرباء يف مدينة دبي لالإعالم بني عامي 2007 و2008،  بالإ�شافة �إىل 29% يف ��شتهالك �ملاء يف منطقة دبي للتعهيد بني عامي 2008 و2009.

وبحلول عام 2010، و�شل برنامج �شركة تيكوم �إىل �مل�شتوى »4« يف �إطار تقييم �ملحافظة على �لطاقة وفقًا ملعايري  BRESCU، بعد �أن كان يف �مل�شتوى »0« يف عام 

2006، حيث �أحرزت �ل�شركة تقدمًا ملحوظًا يف حتفيز موظفيها، ويف �شيا�شتها �خلا�شة باإد�رة �لطاقة و�أنظمة �ملر�قبة وتقدمي �لتقارير، وكذلك يف جمال �ل�شتثمار 

وتدريب طاقم عملها. 

كيف تمكنت تيكوم من تخفيض بصمتها الكربونية

و�جهت �شركة تيكوم �لعديد من �لتحديات عند و�شع خط �لأ�شا�ض ل�شتهالك 

�لطاقة و�ملياه. وكان �ل�شبب �لرئي�ض يف ذلك هو �لنظام �ملتبع للمباين �ملكتبية 

حيث يدخل ��شتهالك �خلدمات )كالكهرباء و�ملياه( يف بع�ض �لأماكن �شمن 

قيمة �لإيجار، بينما يف �أماكن �أخرى يتحمل �مل�شتاأجر تكلفة هذه �خلدمات 

�أو جزء منها. هذ� وبالإ�شافة �إىل وجود عدٍد كبري من �أنظمة �ملياه و�لكهرباء 

يف �لعقار�ت �لتابعة ل�شركة تيكوم مثل �أنظمة �لتدفئة و�لتهوية وتكييف 

�لهو�ء )HVAC( )ت�شمل �لتربيد �ملركزي، وتربيد �ملناطق و �أنظمة �لتربيد 

�ملنف�شلة(، وتنوع مر�فق �ل�شرف �ل�شحي )ت�شمل معاجلة �لنفايات يف �ملوقع 

�أو عن طريق �لت�شال بنظم �ل�شرف �ل�شحي �خلا�شة بالبلدية(، وتخطيط 

�مل�شاحات )ت�شمل تخطيط �لأماكن �ملفتوحة �أو �ملغلقة(، و�أنظمة �لتاأجري 

)م�شتاأجر مفرد/عدة م�شتاأجرين( و��شرت�تيجيات قيا�ض �خلدمات. بالإ�شافة 

�إىل ذلك، تتنوع ��شتخد�مات �لعديد من �ملر�فق �لتي تن�شوي حتت �إد�رة تيكوم، 

لت�شمل �ملكاتب و�ملخترب�ت �لتقنية �حليوية، ومر�فق �لإعالم، و�ملجمعات 

�لتعليمية، و�مل�شتودعات و�أماكن �ل�شكن.    

قامت �شركة تيكوم باإجر�ء تقييم �أويل للمر�فق �لقائمة وذلك لتقييم �ملعد�ت 

وممار�شات �لت�شغيل يف �ملر�فق �لتي متتلكها �ل�شركة وتديرها. ويف �إطار �شيا�شة 

�لتنمية �مل�شتد�مة �لتي تتبعها، وجدت باأن فاتورة �لطاقة �لتي تتحملها �شتتجاوز 

150 مليون درهمًا �إمارتيًا �شنويًا بحلول عام 2015، وباأن �لآثار �لبيئية �ل�شلبية 

�شتزيد تبعًا لذلك. و�أ�شارت �لتقدير�ت باأن حت�شني كفاءة �إد�رة �لعمليات ميكن 

�أن ينتج عنه خف�ض من ��شتهالك �لطاقة بن�شبة تقدر بـ %10.

مبدئيًا، و�شعت �شركة تيكوم يف مقدمة �أولوياتها �ملعايري �لتي تتجنب �ل�شتثمار�ت 

�لإ�شافية وتركز على حتديد �لأهد�ف ق�شرية وطويلة �لأجل، بدءً� بال�شيا�شات 

�شريعة �ملردود. وركزت تيكوم �نتباهها �أي�شًا على تعزيز عالقاٍت قويٍة مع فريق 

�إد�رة �ملجمع، وقد كان ذلك ذو �أهمية كبرية يف تطبيق مبادر�ت �لكفاءة بنجاح 

و�خلروج باأفكاٍر جديدة. بالإ�شافة �إىل ذلك، قامت تيكوم باإجر�ء ما يلي:

تقدمي الدعم وتوعية املوظفني وم�شاركتهم 

قامت تيكوم برفع م�شتوى �لوعي من خالل ت�شجيع �ل�شركاء و�مل�شتاأجرين على 

تطبيق �شيا�شات بيئية، كما قدمت عمليات تقييم مبدئية ل�شتهالك �لطاقة 

و�ملاء للعديد من �مل�شتاأجرين. ومت عقد جل�شات توعوية عن �لتنمية �مل�شتد�مة 

للموظفني ولل�شركاء و�حلكومة و�ملجتمع �ملحلي لت�شجيع تبني تغيري�ت �شلوكية. 

التغيريات التقنية

قامت تيكوم بتطبيق �ملعايري �لتالية للحفاظ على �لطاقة و�ملياه:

 املياه:

-  مت تثبيت �أجهزة توفري �ملياه، مبا يف ذلك  �أجهزة �حلد من ��شتهالك �ملياه، 

و�ملر�حي�ض ذ�ت �لتدفق �ملنخف�ض

-  مت تطبيق ��شرت�تيجية لإد�رة �مل�شطحات �خل�شر�ء �شملت �لختيار �حلري�ض للنباتات 

و�ملو�د �مل�شافة �إىل �لرتبة و�إعادة تدوير �ملياه �مللوثة ل�شتخد�مها يف عمليات �لري

الإ�ضاءة:

-  مت �إز�لة �مل�شابيح غري �ل�شرورية و�ختيار م�شابيح LED وم�شابيح 

CFL لفلور�شنت �ملدجمة�

-  مت تطبيق ت�شاميم ذ�ت كثافة طاقة منخف�شة يف �ملناطق �جلديدة ل�شركة تيكوم. 

-  مت تركيب �أجهزة ��شت�شعار ح�شا�شة ل�شوء �لنهار وللحركة للتحكم بالأ�شو�ء 

ب�شكل �أوتوماتيكي

اأجهزة تكييف الهواء:

 )BMS( مت تطبيق نظام �إد�رة لالأبنية  -

-  مت تطبيق �أجهزة حتكم لتحقيق �ل�شتفادة �لق�شوى من �أنظمة �لتربيد 

تتبع فواتري اخلدمات ومراقبتها:

-  مت ت�شحيح �لفو�تري و�أخطاء �لعد�د�ت 

-  مت ت�شحيح �أخطاء �لنظام و�إ�شالح مو��شع ت�شريب �ملياه 



الدروس المستفادة  

كان حتفيز �لإد�رة ودعم �لزمالء �أمرً� مهمًا لتوفري �ملو�رد و�لتعاون �لالزمني 

لرتويج �شيا�شات �ل�شتد�مة �لبيئية وتطبيقها.  

و�عتربت �ل�شركة م�شاركة �لنجاح �أمرً� �أ�شا�شيًا، حيث تلقى كل �إجناٍز دعمًا من 

�لإد�رة، �أعطى برنامج �حلفاظ على �لطاقة و�ملياه دفعًا قويًا ومتناميًا من حيث 

�حلجم و�لنطاق. 

يعد تاأ�شي�ض نهٍج و��شٍح �أمرً� �شروريًا لنجاح برنامج �حلفاظ على �لطاقة و�ملياه، 

علمًا باأن �لربنامج �لذي طبقته �شركة تيكوم ركز على �ملبادئ �لتالية:

1-  تطبيق نهج للم�شاركة �مل�شتمرة: �لتو�شع يف نطاق وحجم �لربنامج لي�شمل 

جميع �لعقار�ت و�لأنظمة يف غ�شون فرتة حمددة

2-  تطبيق مبد�أ باريتو: �لرتكيز على �أنظمة �لتربيد، بدءً� من �أنظمة �لتربيد 

�لرئي�شية

3-  �ختيار �شيا�شات توؤتي ثمارها ب�شكٍل �شريع وتطبيقها: تطبيق �أ�شاليب �شريعة 

�ملردود كتنظيم جد�ول زمنية لأنظمة �إد�رة �لأبنية

4-  �ختيار تد�بري منخف�شة �لتكلفة وتطبيقها: ي�شهل تعديل هذه �ملعايري لتالئم 

ميز�نيات �ل�شركات بحيث تكون �لنجاحات �لتالية �لتي حتققها مبثابة د�فٍع 

للم�شاريع �لكبرية

5-  حتديد �مل�شاريع �شريعة �ملردود: كلما �زد�دت كفاءة �حللول و�زد�د مردودها 

�ملايل، كلما �زد�دت �حتمالية ح�شول �مل�شروع على مو�فقة �لإد�رة

6-  �إعد�د �لبيانات �ملالية وتوثيقها: �شاعدت �لنتائج �لقابلة للقيا�ض �خلا�شة 

بالتاأثري �ملايل للربنامج على حت�شني �لدعم �لإد�ري

7-  ت�شجيع �لعمل �جلماعي: تعد �لأجو�ء �لودية �أمرً� �أ�شا�شيًا ل�شمان جناح 

م�شاركة جميع �لق�شام

نبذة عن شركة تيكوم   

تاأ�ش�شت �شركة تيكوم عام 2005 لبناء �لعقار�ت �ملخ�ش�شة للمكاتب و�إد�رتها 

وتطويرها، وهي �إحدى �ل�شركات �لتابعة ل�شركة دبي �لقاب�شة. تعنى �شركة تيكوم 

حمدودة �مل�شوؤولية لال�شتثمار�ت ب�شوؤون �أكرث من 4،500 �شركٍة، منها �شركات 

متعددة �جلن�شيات و�لعديد من �ل�شركات �ملوجودة على قائمة »فورت�شن 500«. 

وتعد جممعات تيكوم لالأعمال من �أ�شخم �شركات تيكوم �ل�شتثمارية، حيث متلك 

10 مو�قع خم�ش�شة ملكاتب �لعمل يف جمالت تكنولوجيا �ملعلومات و�لت�شالت، 

و�لإعالم، و�لتعليم، و�لعلوم، وكذلك يف قطاعي �لت�شنيع و�خلدمات �للوج�شتية. 

مت تاأ�شي�ض ق�شم �لطاقة �مل�شتد�مة و�لبيئة يف �شركة تيكوم لال�شتثمار�ت 

)SEED( يف عام 2006 للم�شاعدة يف تطوير �شيا�شتها �خلا�شة بالتطوير 

�مل�شتد�م، و�إد�رة تطبيق �أن�شطة �شيا�شاتها �خلا�شة باملباين �ملخ�ش�شة ملجمعات 

�لأعمال وتنطلق �أن�شطتها من �شعار: »�ل�شتد�مة مبد�أ هام لالأعمال«، ويقوم عمل 

هذ� �لق�شم على خم�شة ركائز، هي:

1-  ح�شول �ملباين �جلديدة و�ملوجودة بالفعل على �شهاد�ت تفيد باأنها �شديقة للبيئة.

2-  برنامج م�شتمر للحفاظ على �لطاقة و�ملياه.

3-  عمليات �شر�ء م�شتد�مة ملعد�ت �ملكاتب.

4-  توعية �ملوظفني بق�شايا �لتغري �ملناخي.

5-  �لقيام مببادر�ت تطوير �لطاقة �ملتجددة.

www.heroesoftheuae.ae 

حملة �أبطال �لإمار�ت هي مبادرة من جمعية �لإمار�ت للحياة �لفطرية EWS-WWF وهيئة �لبيئة- �أبوظبي 

وبدعم من �شركائنا.

للح�شول على �لن�شخة �لكاملة لدر��شة �حلالة، �لرجاء زيارة

بدعم من


