
ي�سعى فندق كراون بالزا اأبوظبي اإىل تطوير كفاءته وعملياته بطريقة م�ستدامة بيئيًا انطالقًا من الربنامج الدويل الذي اأ�س�سته ال�سركة الأم “اإنرتكونتيننتال” حتت ا�سم 

“غرين اإنغيج” )امل�ساهمة اخل�سراء(. وقرر الفندق يف عام 2011 اأي�سًا اللتزام بتعهدات اأبطال الإمارات من اأجل احل�سول على اعرتاف ر�سمي بجهوده والتوا�سل مع 
ال�سركات ذات الأهداف امل�سابهة. وقد حفزت هذه امل�ساركة يف احلملة فريق الفندق املخت�ص مبراعاة البيئة بو�سع اإجراءات توفري الطاقة واملياه على م�سار تنفيٍذ �سريع. 

ومع نهاية عام تنفيذ اللتزامات، متكن الفندق من تخفي�ص يف ا�ستهالك الطاقة بن�سبة و�سلت اإىل 21%، بينما بلغت ن�سبة تخفي�ص ا�ستهالك املياه اإىل 31%، مما اأدى اإىل 

انخفا�ص انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون بن�سبة %20.

وقد خف�ص الفندق نفقات ا�ستهالكه للطاقة واملياه مبا قيمته 158،000 درهم اإماراتي، بينما مت ا�سرتداد تكاليف التغيريات التي نفذها يف غ�سون اأقل من �سهرين.
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شـــركـة بطلــة معتمــدة 2013
فندق كراون بالزا أبوظبي



كيف قلل فندق كراون بالزا من بصمته الكربونية

اأ�س�ص فندق كراون بالزا اأبوظبي فريقًا �سديقًا للبيئة لتنفيذ برنامج 

اإىل  ال�سركة  فنادق  جميع  حتويل  اإىل  يهدف  والذي  “اإنرتكونتيننتال” الدويل، 
فنادق م�ستدامة يف جمالت الت�سميم والبناء والعمليات. وقد نتج عن ذلك 

اعتماد �سيا�سات  لتبنى اأف�سل املمار�سات، والقيام بعمليات تعديل تقنية يف 

اأماكن خمتلفة من الفندق، واإ�سراك املوظفني والنزلء، وتطبيق عمليات تقييم 

دورية ل�ستهالك الطاقة واملياه عرب النظام اللكرتوين الذي يوفره الربنامج على 

�سبكة النرتنت.

وقد �ساعد اللتزام بتعهدات اأبطال الإمارات على اإكمال عملية اعتماد 

ال�سيا�سات امل�ستدامة ب�سكل �سريع بالإ�سافة اإىل توثيق هذه النجاحات ي�سهل 

تبادل الدرو�ص والتحديات امل�ستفادة مع �سركات اإماراتية اأخرى.  

اأعطى الفندق الأولوية للتغيريات التي ل تتطلب ا�ستثمارات كبرية، وذلك باجلمع 

بني الن�ساطات التوعوية التي تهدف اإىل تغيريات �سلوكية والتغيريات التقنية.

ا�ستهدفت جهود الفندق واحدًا من عدادات الطاقة الكهربائية الأربعة املوجودة 

فيه، والذي يقي�ص ا�ستهالك ما يلي: املربدات، غرفة م�سخة الطابق ال�سفلي، 

وغرف تربيد وتخزين املواد الغذائية. اأما جهود تقلي�ص ا�ستهالك املياه فقد 

�سملت كامل اأرجاء الفندق. تتناول درا�سة احلالة هذه، والتي اأجريت يف الفرتة 

ما بني حزيران/ يونيو 2010 واأيار/ مايو 2012، ما يلي:

امل�ساركة والوعي

-  تزويد 95% من املوظفني بتدريب التوعية البيئية من خالل برنامج “جرين 

اإنغيج”

-  تزويد غرف النزلء ببطاقات التوعية البيئية واإعطاوؤهم خيار تاأجيل غ�سيل 

البيا�سات واملنا�سف

-  توفري التدريب ملوظفي خدمة الغرف على كفاءة ا�ستخدام املياه يف غرف 

ال�سيوف اأثناء التنظيف

تكييف الهواء:

-  تنفيذ ال�سيانة الدورية لأجهزة تكييف الهواء ووحدات اللف يف املراوح ل�سمان 

الأداء الأمثل

-  رفع درجة حرارة الغرف بوا�سطة اأجهزة التكييف اإىل 24 درجة مئوية يف ف�سل 

ال�ستاء كاإعداد افرتا�سي، وتعديلها مبا يتنا�سب مع احتياجات النزلء اإذا لزم 

الأمر

-  �سبط حرارة مكيفات الهواء اأوتوماتيكيًا بغية تخفي�ص العبء عن املربدات

-  اإغالق مكيفات الهواء يف املناطق غري امل�ستخدمة واأثناء ال�ستاء، مبا يف ذلك 

مناطق الأغذية وامل�سروبات ومرافق املوؤمترات

- �سيانة مربَدين لتخفيف العبء عن باقي املربدات 

املياه والأجهزة:

-  تركيب اأجهزة توفري املياه )مقدمة من هيئة اأبوظبي لل�سياحة( على �سنابري 

غرف النزلء 

-  اإزالة بع�ص غ�سالت ال�سحون من املطبخ والرتتيب لغ�سل ال�سحون يف منطقة 

مركزية خم�س�سة لذلك

-  اإزالة بع�ص وحدات �سناعة مكعبات الثلج وو�سع الوحدات املتبقية يف منطقة 

مركزية

- اإ�سالح الت�سريبات 

- تخفي�ص ا�ستخدام م�سخات املياه 

الأطعمة وامل�شروبات:

-  جمع املواد الغذائية التي كانت موزعة على غرفتي تربيد، يف غرفة واحدة 

حفاظًا على الطاقة 

- تعديل اإجراءات التنظيف لتح�سني الكفاءة

الدروس المستفادة

برهن الفندق على اأنه باتخاذ قرارات ال�ستثمار ال�سليمة، والرتكيز على اإدارة 

املناطق التي ت�ستهلك اأكرب قدر من الطاقة و املياه، ميكن امل�ساعدة يف احلد 

ب�سكل كبري من انبعاثات الكربون وزيادة الوفورات يف التكاليف، وذلك حتى مع 

تطبيق احلد الأدنى من التعديالت ال�سرورية على النظام القائم. 

�سجع ذلك النجاح الفندق على اأخذ مبادراٍت اأخرى للحد من ا�ستهالك الطاقة 

الهواء  تكييف  نظام  وا�ستعر�ص   ،”LED“ واملياه، فاعتمد موؤخرا نظام الإ�ساءة

بغاية حت�سينه، ووا�سل �سيانة املربدات.  

نبذة عن فندق كراون بالزا أبوظبي

يحتوي فندق كراون بالزا اأبوظبي، الذي تاأ�س�ص عام 1997، على 236 غرفة، 

ويعمل به 310 موظفني لتلبية حاجات النزلء. 

معلومات عن املبنى

املوقع: �سارع حمدان، اأبوظبي

نوع البناء: فندق )مملوك(

امل�ساحة: 47856 مرتًا مربعًا 

م�سادر معلومات ال�ستخدام: فواتري اخلدمات التي تقدمها هيئة مياه وكهرباء 

اأبوظبي  

عدد عدادات الكهرباء: 4

عدد عدادات املياه:1  

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


