
تبلغ �مل�شاحة �لإجمالية مل�ؤ�ش�شة �شريف�س �شيتي 1988،60 مرت مربع، ولديها مباين يف �لهند ودبي حا�شلة على �شهادتي �أيزو 9001:2008 و�أيزو 14001:2004. 

وتعزيزً� للجه�د �لتي تبذلها �ل�شركة للحفاظ على �لطاقة و�ملياه يف مكتبها يف دبي، �لتزمت �شركة �شريف�س �شيتي باإجناز �لتعهد�ت �لثالث �لتي حددها برنامج �أبطال 

�لإمار�ت.

وبعد تطبيق كٍل من �لتغيري�ت �لتقنية و�ل�شل�كية وبدء �شيا�شات �مل�شاركة وور�س عمل �لت�ع�ية، خف�شت �شريف�س �شيتي من ��شتهالكها للطاقة بن�شبة 18% ومن 

��شتهالكها للمياه بن�شبة %28.

وكان �إجمايل عدد �لأطنان �لتي مت ت�فريها من غاز ثاين �أك�شيد �لكرب�ن 46.73 طن يف �لعام �ل��حد، ونتج عن ذلك خف�س �نبعاثات ثاين �أك�شيد �لكرب�ن بن�شبة 

20%، وقد حافظت �شركة �شريف�س �شيتي على ن�شب �لت�فري �ملحققة.  
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ا�ستهالك الكهرباء / وفورات )كيلوواط �ساعة( ا�ستهالك املياه / وفورات )جالون(

كيف تمكنت مؤسسة سيرفس سيتي من الحد 
من بصمتها الكربونية

لتحقيق �لتخفي�شات يف ��شتهالك �لطاقة و�ملياه، ركزت �شركة �شريف�س �شيتي 

�نتباهها على �لتغيري�ت �ل�شل�كية و�لتقنية، �إل �أن جناحها يرجع ب�جٍه عام �إىل 

عاملني �أ�شا�شيني، وهما: م�شاركة طاقم �مل�ظفني وقيادة �لإد�رة �لعليا. بد�أت 

مبادر�ت �حلفاظ على �لطاقة و�ملياه يف �ل�شركة من خالل �لأن�شطة �لت�ع�ية، 

وجل�شات نقا�س مفت�حة. ومت حتقيق معظم ن�شب �لت�فري من خالل �إجر�ء معايري 

ب�شيطة: 

م�ساركة املوظفني ون�سر الوعي 

لقد كان هذ� عاماًل حم�ريًا يف تغيري �شل�ك �مل�ظفني ودعم �ملعايري �لتقنية 

�لتي �أجرتها �شركة �شريف�س �شيتي. وقد �شاهمت �إ�شافة م�ؤ�شر لقيا�س �مل�ش�ؤولية 

�لجتماعية للم�ظفني يف تقييمات �لأد�ء، و�لتدريبات �لن�شف �شن�ية و�لتمهيدية، 

يف رفع ن�شبة وعي فريق �لعمل باخلط��ت �لتي تتخذها �ل�شركة نح� �ل�شتد�مة. 

وقامت �شركة �شريف�س �شيتي بتط�ير م�قع �لكرتوين د�خلي جلمع �أفكار �مل�ظفني 

عن كيفية حت�شني �ملبادر�ت �لتي تق�م بها ولتحفيزهم ورفع معن�ياتهم، وكذلك 

مت �عتماد مكافاأة وبرنامج لتقدير جه�د �مل�ظفني يف �حلد من ��شتهالكهم. 

وقد عزز ذلك من قدرة �لعاملني يف �مل�شت�يات �لإ�شر�فية على �تخاذ �لقر�ر�ت 

وتط�ير مهار�ت �لقيادة �مل�شتجيبة يف �لفريق لتعزيز ثقتهم يف �أنف�شهم. كما 

مت ت�شكيل فريق �أبطال �مل�ش�ؤولية �لجتماعية لل�شركة )CSR(، يتم  تر�شيح 

�أع�شاءه لتخطيط وتطبيق بر�مج �لكفاءة. 

ونتيجًة لذلك، يلتزم فريق �ل�شركة باإطفاء �ملعد�ت �لثقيلة وم�شابيح �لإ�شاءة 

و�أجهزة تكييف �له��ء عندما ل تك�ن م�شتخدمة. وت�شجع �شريف�س �شيتي على 

�إغالق �لن��فذ و�لأب��ب حفاظًا على كفاءة ��شتخد�م �أجهزة تكييف �له��ء، كما 

و�شعت و�شائل �إي�شاح ب�شرية يف �ملكتب لتذكري �مل�ظفني باتباع �إجر�ء�ت ت�فري 

�لطاقة و�ملياه.

شـــركـة بطلــة معتمــدة 2013
سيرفس سيتي



تغيريات تقنية 

�إكماًل للتغيري�ت �ل�شل�كية، مت تطبيق عدٍد من �لتعديالت �لتقنية، ويتم �إجر�ء 

�لفح��س �ملنتظمة على �لتغيري�ت �لتقنية �ملدرجة فيما يلي ل�شمان �للتز�م 

باأ�شاليب �حلفاظ على �لطاقة و�ملياه:

-  الكهرباء: مت �إز�لة م�شابيح �لإ�شاءة �لز�ئدة عن �حلاجة و��شتبد�ل �مل�شابيح 

�لتقليدية مب�شابيح �لفل�ر�شنت �ملدجمة وم�شابيح  LED، ومت تثبيت �أجهزة 

��شت�شعار ح�شا�شة للحركة. هذ� و�أوكلت �شريف�س �شيتي �إىل ق�شم �مل�شرتيات 

بال�شركة م�ش�ؤولية عدم �شر�ء �أي معد�ٍت غري م�فرة للطاقة

-  املياه: مت تثبيت �أدو�ت م�فرة  للمياه على �ل�شنابري، و�أ�شافت قنينة ماء  د�خل 

خز�نات �ملر�حي�س للحد من تدفق �ملياه، كما قامت باإ�شالح م���شع ت�شرب 

�ملياه

-  اأجهزة تكييف الهواء: مت �شبط �أجهزة �لرتم��شتات )منظمات �حلر�رة( على 

25- 26 درجة مئ�ية، �إىل جانب �إطفاء �أجهزة �لتكييف يف نهاية ي�م �لعمل.

وكذلك مت �عتماد �أ�شل�ب غري مبا�شر للتربيد من خالل تظليل ن��فذ �ملكتب

-  ال�سيانة ال�سنوية: مت ت�قيع عقٍد لإجر�ء �شيانة منتظمة للمبنى ككل )مبا يف 

ذلك �أجهزة تكييف �له��ء و�ملر�فق �لتي ت�شتخدم فيها �ملياه ومعد�ت �ملكاتب( 

ل�شمان عمل هذه �ملعد�ت يف �أف�شل حالتها

حتقيق اأق�سى ا�ستفادة من النظام: 

من خالل حتليل ��شتهالك �لطاقة �أثناء �شاعات �لعمل، قامت �شركة �شريف�س 

�شيتي بتقليل �شاعات عملها من 24 �شاعة �إىل 10 �شاعات، وقامت كذلك بتقليل 

�أيام عملها من �شتة �أيام �إىل خم�شة �أيام �أ�شب�عيًا. ونتج عن هذه �جله�د حتقيق 

�أق�شى ��شتفادة من عمليات �لنظام وتقليل ��شتهالك �لطاقة، ووفقًا ل�شركة 

�شريف�س �شيتي فقد نتج عن ذلك �حلد من ��شتهالك �أجهزة �لتكييف و�له��ء 

بن�شبة 30% دون �أن ي�ؤثر ذلك على �لإنتاجية و�لكفاءة. 

الدروس المستفادة

�كت�شبت �شركة �شريف�س �شيتي بع�س �لدرو�س �لقيمة للغاية على مد�ر رحلتها 

لتحقيق �ل�شتد�مة:

-  �شاعد �لدعم �لذي قدمته �لإد�رة �لعليا على تط�ير ��شرت�تيجيٍة للم�ش�ؤولية 

�لجتماعية لل�شركة ل�شمان جناح مبادر�ت ت�فري �لطاقة و�ملياه

-  كان �للتز�م من جهة فريق �مل�ظفني عاماًل هامًا يف جناح خطط و�شيا�شات 

�حلد من ��شتهالك �ملياه و�لطاقة

-  �شاعدت �شهادتا �أيزو 14001 و�أيزو 9001 �شركة �شريف�س �شيتي على تاأ�شي�س 

خط �أ�شا�س للمقارنة، و�شمان مر�جعة ن�شب ت�فري �لطاقة و�ملياه ومر�قبتها 

ب�شكٍل �شليم

-  �أهمية �مل�شاركة باملعل�مات و�أ�شاليب ت�فري �لتكلفة و�لتي �شكلت عاماًل حي�يًا 

لت�شجيع �لإد�رة و�مل�ظفني على �مل�شاهمة يف جه�د حتقيق �لكفاءة ودعمها

-  �أهمية تطبيق عمليات ر�شمية مثل �خلطة �خلما�شية للم�ش�ؤولية �لجتماعية 

ل�شركة �شريف�س �شيتي، و�لتي تت�شمن جد�ول زمنية للعمليات و�ل�شيانة، 

و�شيا�شات لعمليات �ل�شر�ء �ملر�عية للبيئة فيما يخ�س معد�ت و�أدو�ت �ملكتب، 

وتنظيم بر�مج د�خلية يقام من خاللها �أيام �شديقة للبيئة، و�لعتماد 

�مل�شتقبلي لت�شاميم مر�عية للبيئة لبناء �ملكاتب �جلديدة

   

معلومات حول شركة سيرفس سيتي

تاأ�ش�شت �شركة �شريف�س �شيتي عام 2003، وهي �شركة خمت�شة بت�فري �خلدمات 

يف جمالت �لت�شالت و�ل�شيافة و�لأمن و�ملر�قبة، وهي تعد كذلك جزءً� من 

جمم�عة “�لبناي” �لتي تعمل يف دبي منذ عام 1960. يعمل لدى �شركة �شريف�س 

�شيتي يف دبي ما يقارب 54 م�ظف، وي�جد لديها 46 وحدة منف�شلة من وحد�ت 

تكييف �له��ء وت�شعة حمامات. ي�شمل �إطار �لبيانات �ملقدمة يف در��شة �حلالة 

عمليات �ل�شركة يف دبي يف عامي 2006 و2007 فقط.

معلومات عن املبنى: 

�مل�قع: �أم �لرم�ل �لر��شدية، دبي

ن�ع �لبناء: م�شت�دع )م�شاحة م�شتاأجرة(

�مل�شاحة: 1988.60 مرت مربع مغطاة ب�شق�ف ��شطناعية 

م�شادر معل�مات ف��تري �لإ�شتخد�م: عد�د�ت منف�شلة، يتم ��شتالم ف��تري من 

هيئة كهرباء ومياه دبي ومر�قبتها ب�شكٍل منتظم.

www.heroesoftheuae.ae 

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

وبدعم من �شركائنا.

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

بدعم من


