
ان�سمت �سركة اآر�سكورب لربنامج “اأبطال الإمارات” يف عام 2010 بعد انتقال ال�سركة اإىل مبنى جديد، وكان اأحد اأ�سباب انتقالها هو رغبتها يف تبني برنامج للحفاظ 

على البيئة وباأن ت�سبح �سركة حمايدة الكربون. لتحقيق هذا الهدف اأطلقت اآر�سكورب عدة مبادرات بدءًا من تطوير مفهوم املكتب �سديق البيئة اإىل تبني “تعديالت بعد 

الإ�سغال” من �ساأنها توفري الطاقة وتقليل ا�ستهالك املياه واإعادة ا�ستخدام املواد والأثاث واإعادة تدوير املخلفات. ونتيجًة لذلك، حقق املكتب الرئي�س ل�سركة اآر�سكورب يف 

بور�سعيد، دبي ال�سهادة الف�سية لنظام )LEED( الذي يقدمه املجل�س الأمريكي للمباين ال�سديقة للبيئة.

واأثمرت جمهودات اآر�سكورب يف تخفي�س ب�سمتها الكربونية �سمن برنامج اأبطال الإمارات، حيث متكنت ال�سركة من خف�س ا�ستهالكها للكهرباء بن�سبة 55% وتقليل 

ا�ستهالكها للمياه بن�سبة 89%. وقد مت التاأكد من تخفي�س ا�ستهالك الكهرباء للمكتب باأكمله مب�ساحة 378 مرت مربع، من خالل فاتورة الكهرباء. اأما التاأكد من معدل 

اخلف�س يف ا�ستهالك املياه فقد مت من خالل قيا�س معدل تدفق املياه للمعدات التي مت تركيبها، وذلك لأن ال�سركة تدفع مبلغًا ثابتًا ل�ستهالك املياه ال�سهري كجزء من اإيجار 

املكاتب دون قيا�س الكمية امل�ستهلكة.  

ومن خالل هذه الوفورات، �ستتمكن اأر�سكورب من ا�سرتجاع مبلغ هذا ال�ستثمار بعد �سنة و�سبعة �سهور تقريبًا فقط، وهذا يو�سح الفائدة املادية التي ترتتب عن ال�ستثمار يف 

 واحد.
ٍ
التعديالت ال�سديقة للبيئة، بالإ�سافة اإىل الفائدة البيئية والتي �سينتج عنها تقليل انبعاثات غاز ثاين اأك�سيد الكربون مبقدار 43.9 طن يف عام
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ء
با

ر
ه

ك
ال

ك 
ال

ه
ست

�
ا

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

�سنة الأ�سا�س �سنة التطبيق

ال�سهر

كيف خفضت آرشكورب من بصمتها الكربونية

اإن اأكرث ما يثري الهتمام يف درا�سة حالة اآر�سكورب، هو اأن ال�سركة اختارت موقعها 

اجلديد بهدف تخفي�س ب�سمتها الكربونية. مت اختيار املوقع اجلديد مع اأخذ بع�س 

املعايري بعني العتبار، ومنها قرب املوقع من املرتو لت�سجيع املوظفني والزائرين 

على ا�ستخدام و�سائل املوا�سالت العامة. بالإ�سافة اإىل ذلك قامت ال�سركة برتكيب 

بع�س املعدات التي من �ساأنها تقليل ا�ستهالك املياه والكهرباء، وعقدت العزم على 

اإعادة ال�ستخدام وتقليل املخلفات.

التغيريات التقنية:

الكهرباء

-  قّيمت اآر�سكورب الأنظمة املوجودة يف املكاتب وحددت عدة نواحي ميكن من 

خاللها حت�سني الأداء وتقليل ا�ستهالك الكهرباء:

-  اأجهزة التكييف: مت التعرف على اأنها اأكرث الأجهزة ا�ستهالكًا للكهرباء، ولها اي�سًا 

اثر مهم يف زيادة راحة املوظفني يف مكان العمل وبالتايل على معدل النتاجية

شـــركـة بطلــة معتمــدة 2013
آرشكورب



له مالك املبنى، اأخذت اآر�سكورب على  -  ومع اأن نظام تكييف الهواء ميلكه وي�سغِّ

عاتقها م�سوؤولية حتديث نظام تكييف الهواء يف املكاتب لتحقيق هدفها يف 

تخفي�س ا�ستهالك الكهرباء، وجنحت التعديالت بالفعل يف تخفي�س ال�ستهالك 

بن�سبة تقدر بني 10 اإىل 15%، وذلك من خالل:

   - تعديل خريطة الأنابيب بحيث يتم اإدخال الهواء اخلارجي النقي للمكتب

   -  تركيب اأنظمة ترمو�ستات ميكن برجمتها لتغيري �سرعة نظام التكييف اأو غلقه 

اأو ت�سغيله طبقًا لعدد �ساغلي املكان خالل اليوم، ويعمل الرتمو�ستات على �سبط 

حرارة املكان لتظل بني 24 و25 درجة مئوية طوال الوقت

-  ركزت الإجراءات املتعلقة بالإ�ساءة على تقليل ن�سبة ا�ستهالك ال�ساءة، وذلك 

من خالل ا�ستبدال م�سابيح الهالوجني مب�سابيح موفرة للطاقة من نوعي 

)CFL( و)LED(، كما مت تغيري توزيع ال�ساءة لتغطية  اأكرث كفاءًة. وا�ستغلت 

اآر�سكورب ال�ساءة الطبيعية ب�سكل اأكرث فعاليًة، كما و�سعت جم�سات �سوئية يف 

املكاتب. اأدت هذه الإجراءات جمتمعة اإىل توفري 37% من ا�ستهالك الكهرباء يف 

ال�ساءة تقريبًا، مما يربز اإمكانية التوفري الكبرية عند التعامل بذكاء مع نظم 

اإ�ساءة املكاتب.

-  كذلك �سعت ال�سركة اإىل احلد من ا�ستهالك الطاقة من الأجهزة املكتبية، وذلك 

رة للطاقة. وحتمل 82.92% من الأجهزة املكتبية يف  باقتناء معدات مكتبية موفِّ

.Energy Star اآر�سكورب الآن عالمة

املياه:

على الرغم من اأن اآر�سكورب تدفع مبلغًا ثابتًا مقابل ا�ستهالك املياه ل يختلف 

باختالف ال�ستهالك، اإل اأنها اأ�سرت على تر�سيد ا�ستهالك املياه اأي�سًا، 

رة للمياه، ومل ت�ستثني املطابخ واملغا�سل واأجهزة  فا�ستخدمت معدات واأجهزة موفِّ

دفق املياه املخ�س�سة لال�ستحمام من ذلك. ومت ح�ساب مقدار توفري املياه ب�سكل 

غري مبا�سر با�ستخدام الدليل رقم 2: “كيفية تطوير تقرير عن درا�سة حالة حلملة 

اأبطال الإمارات”، وقد مت تقدير التوفري بـ %89.

الدروس المستفادة 

ا�ستفادت اآر�سكورب من عدة درو�س خالل رحلتها لتقليل ب�سمتها الكربونية، حيث 

تغلبت ال�سركة على عدة حتديات، منها عدم توفر طرق للقيا�س مما جعل ح�ساب 

مدى التوفري الفعلي اأكرث �سعوبًة، بالإ�سافة اإىل حتديات اأخرى مثل نظام تكييف 

الهواء املوجود اأ�سا�سًا يف املبنى والذي يقع حتت اإدارة مالك العقار.

كان من ال�سعب اأي�سًا اإيجاد منتجات موفرة للطاقة يف الأ�سواق، وعلى الرغم من 

ذلك، جنحت اآر�سكورب بف�سل التزام ودعم من فريق الإدارة  لأهداف ال�ستدامة، 

كما ا�ستفادت من القدرات التقنية القوية التي متتلكها ك�سركة عاملة يف جمال 

الهند�سة والإعمار.

ويف حني اأنه يتعني التخطيط لتوفري الطاقة واملياه يف مرحلة ت�سميم املباين 

قبل الإن�ساء، اإل اأن درا�سة احلالة هذه تو�سح اأن هناك بع�س التعديالت العملية 

واملجدية التي ميكن اإدخالها على املكاتب بعد الإن�ساء ينتج عنها عوائد ممتازة 

مادية وبيئية.

عن آرشكورب

اآر�سكورب �سركة ا�ست�سارية تتخذ من الإمارات العربية املتحدة مقرًا رئي�سًا لها. مت 

اإن�ساء ال�سركة يف عام 2005، وهي تقدم خدماتها يف جمالت الهند�سة املعمارية، 

والت�سميم الداخلي، والتخطيط ال�سامل، والهند�سة. حتظى ال�سركة مبيزة فريدة 

ك�سركة هند�سية معمارية، ت�ساعدها يف رحلتها نحو توفري الطاقة واملياه من اأجل 

خف�س الب�سمة الكربونية، لي�س فقط من خالل العمليات اخلا�سة بها، ولكن من 

خالل اخلدمات التي تقدمها لعمالئها اأي�سًا.

معلومات عن مبنى ال�سركة

املوقع: بور�سعيد، دبي

نوع املبنى: مكتب )موؤجر(

امل�ساحة: 378 مرت مربع

فواتري اخلدمات: فاتورة كهرباء ُتدفع اإىل هيئة كهرباء ومياه دبي، بينما يتم دفع 

مبلغ ثابت للمياه

www.heroesoftheuae.ae 

حملة اأبطال الإمارات هي مبادرة من جمعية الإمارات للحياة الفطرية EWS-WWF وهيئة البيئة- اأبوظبي 

وبدعم من �سركائنا.

للح�سول على الن�سخة الكاملة لدرا�سة احلالة، الرجاء زيارة

بدعم من


