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قرر معر�ض ليربتي لل�سيارات يف ال�سارقة عام 2011، االنطالق يف رحلة اال�ستدامة، والنظر يف فوائد توفري الطاقة واملياه على �سري العمل. وكان الهدف من ذلك هو 

 حتديد عملية توفري الطاقة واملياه من وتطبيقها الحقًا يف االأق�سام ووحدات العمل االأخرى. ومت و�سع ا�سرتاتيجية املنظمة وحملتها »لنجعلها خ�سراء« 

)GO GREEN( لدفع ممار�سات اال�ستدامة يف مكان العمل وعملت كمحفز لتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة واملياه ب�سكل كبري. وبعد تعديل وحتديث معار�ض ال�سيارات 

احلالية ومن�ساآت املكاتب، متكن الفريق من النجاح يف توفري 27% من ا�ستهالك الطاقة  و29.2% من ا�ستهالك املياه وبالتايل تقليل  388 طن من اإجمايل انبعاثات 

غاز ثاين اأوك�سيد الكربون يف منطقة معار�ض ال�سيارات واملكاتب.        

كيف قامت ليبرتي لالستثمار بتخفيض بصمتها الكربونية

طّور فريق ليربتي لال�ستثمار ا�سرتاتيجية لال�ستدامة ا�ستهدفت التفاعل واإدارة 

 العمليات من اأجل ك�سب الدعم والدفع الالزم، واأطلقت عليها �سعار 

»لنجعلها خ�سراء« )GO GREEN(. وتهدف هذه اال�سرتاتيجية اإىل حتفيز 

م�ساركة املوظفني منذ البداية على اأمل ا�ستقطاب اهتمام االإدارة العليا ودعمها. 

وقد جنح الفريق يف القيام بذلك؛ وبعد فرتة ق�سرية من اإطالق الربنامج، 

اقتنعت االإدارة العليا بالنتائج االإيجابية واأدركت القيمة امل�سافة لل�سركة.   

واإ�سافة اإىل ذلك، كان لعائد اال�ستثمار اخلا�ض بتمويل التعديالت والتحديثات 

فرتة �سداد قدرها 8.3 �سهرًا، مما زاد من التزام االإدارة العليا باملبادرة، ومت 

ال�سماح للفريق باحل�سول على املزيد من التمويل البيئي من اأجل مبادرات 

اإ�سافية لرت�سيد ا�ستهالك الطاقة واملياه، اإىل جانب م�ساركة االإدارة العليا 

�سخ�سيًا يف جل�سات التوعية. 

تغطي درا�سة احلالة هذه عامي 2011 و2012 من حيث اإجراءات تخفي�ض 

ا�ستهالك الطاقة وعامي 2012 و2013 من حيث مبادرات تخفي�ض ا�ستهالك 

املياه. كانت ليربتي لال�ستثمار قادرة على حتقيق توفري يف ا�ستهالك الطاقة 

واملياه من خالل:

أبطال الشركات المعتمدة 2014 
ليبرتي لالستثمار

استهالك الطاقة الشهري للسنة األساسية وسنة التطبيق

آغسطس ٢٠١١ - يوليو ٢٠١٢

كيلو واط - ساعة

ديسمبر ٢٠١٠ - نوفمبر ٢٠١١

نوفمبراكتوبرسبتمبرأغسطس يوليويونيومايوابريلمارسفبرايرينايرديسمبر

آغسطس ٢٠١٢ - يوليو ٢٠١٣

ديسمبر ٢٠١١ - نوفمبر ٢٠١٢

استهالك المياه الشهري للسنة األساسية وسنة التطبيق
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التعديالت الفنية:

تكييف الهواء:

• �سبط درجة حرارة املكيف بني 23-24 درجة مئوية
• تركيب جهاز توقيت للمكيف الإطفاء اأجهزة التكييف بعد �ساعات العمل

• اإجراء �سيانة �سنوية الأنظمة التكييف للتاأكد من اال�ستخدام الفعال للطاقة
• تغيري مكثفات املكيفات واإ�سالح الت�سريبات

•  حت�سني مراقبة وحدات التربيد الفردية من خالل تركيب اأجهزة التحكم 
باحلرارة واملخمدات

اإلضاءة:

•  تغيري االإ�ساءة اخلارجية اإىل م�سابيح الفلورية �سنت املدجمة CFL وم�سابيح  
LED ال�سمام الثنائي امل�سع لل�سوء

• تقليل عدد امل�سابيح
• تخفيف االإ�ساءة اأو التحكم بها عند توفر م�سادر االإنارة الطبيعية 

• �سيانة االإ�ساءة دوريًا

األجهزة المكتبية:

•  و�سع نظام حتقق دوري من االأجهزة واملعدات ل�سمان اأعلى م�ستويات االأداء

•  اختيار املنتجات املوفرة للطاقة عند �سراء االأجهزة املكتبية مثل احلوا�سب  
ال�سخ�سية واآالت الن�سخ والطابعات وغريها من االأجهزة

المياه:

• اإجراء �سيانة دورية للمعدات مبا يف ذلك اإ�سالح الت�سريبات

• تركيب اأجهزة توفري املاء على ال�سنابري

• تركيب اأنظمة الدفق املزدوج يف املراحي�ض

• و�سع موؤقت تدفق على �سنابري الو�سوء اجلدارية 

• اإعادة ا�ستخدام املاء الناجت من مكيفات الهواء يف املراحي�ض

المشاركة والوعي

•  عقد جل�سات توعية للعاملني حول طريقة تخفيف ا�ستخدام االإ�ساءة وتر�سيدها 
من خالل حملة »اإطفاء االأنوار«

•  ت�سجيع تقليل اال�ستهالك من خالل عقد جل�سات توعية وو�سع مل�سقات حملة 
اأبطال االإمارات عند كل موارد و�سنابري املياه

•  ت�سجيع العاملني على اإطفاء جميع املعدات غري امل�ستخدمة با�ستخدام 
مل�سقات حملة اأبطال االإمارات 

•  التاأكيد على اأن التزام موظفي ليربتي وم�ساركتهم هو جزء هام من حملة 
لنجعلها خ�سراء. و�سملت هذه االأن�سطة: ر�سائل اإخبارية اأ�سبوعية حول توفري 

 الطاقة واملياه، وجوائز وموادًا تعليمية وهدايا من حملة »لنجعلها خ�سراء«

. كما ح�سرت االإدارة العليا جل�سات التوعية وقدمت  )GO GREEN(

موا�سيع معينة للتاأكيد على اأهمية اال�ستدامة.  

مشاركة الدروس المستفادة

قامت �سركة ليربتي لل�سيارات بو�سع قيا�سات ا�ستهالكها االأ�سا�سية با�ستخدام 

فواتري هيئة كهرباء ومياه  ال�سارقة والعدادات املوجودة يف املوقع. ولتتمكن 

ال�سركة من احل�سول على بيانات كافية التخاذ اأف�سل القرارات امل�ستنرية ب�ساأن 

التعديالت الالزمة، قامت �سركة ليربتي لال�ستثمار برتكيب عدادات اإ�سافية 

فرعية لتتبع اال�ستهالك وقيا�سه ب�سكل اأف�سل.   

واأدركت �سركة ليربتي لال�ستثمار االإمكانيات الكامنة يف التغيري ال�سلوكي للتقليل 

من ا�ستهالك الطاقة واملياه، مما جعل من م�ساركة املوظف عن�سرًا هامًا يف 

مبادرة »لنجعلها خ�سراء« GO GREEN. واأدرك الفريق اأنه بدون التوا�سل 

والتحفيز امل�ستمرين والوعي باأهمية احلفاظ على البيئة، ميكن اأن يعود املوظفون 

اإىل عاداتهم ال�سابقة. ومن خالل توفري املن�سات املنا�سبة مل�ساركة املوظفني 

والتاأكد من حتقيق م�ستويات الراحة املنا�سبة للعاملني ا�ستطاعت ليربتي 

لال�ستثمار ك�سب التزام املوظفني ودعمهم. كما تعلم فريق �سركة ليربتي اأن 

املبادرة قد ت�ستفيد من  و�سع عملية متكاملة للتعامل مع وا�ستقبال اقرتاحات 

املوظفني وتعليقاتهم وتقدمي االإجابات املنا�سبة لهم. ولت�سهيل هذه العملية، 

قام الفريق بتخ�سي�ض مركز خم�س�ض ي�سم خط هاتف وبريد الكرتوين 

خم�س�سني لالأ�سئلة والتعليقات اأو ال�سكاوى.

كما تعزو ليربتي لال�ستثمار اإجنازاتها اإىل: ق�ساء الوقت يف تقييم جودة 

املنتجات التي يقدمها املوردون للتاأكد من اأنها تلبي املتطلبات االأ�سا�سية، 

واحلفاظ على املعدات و�سيانتها لتحقيق م�ستويات كفاءة ثابتة. 

نبذة مختصرة عن ليبرتي لإلستثمار

تعمل �سركة ليربتي لل�سيارات �ض.م.م يف جمال توزيع ال�سيارات وتعود ملكيتها 

ل�سركة ليربتي لال�ستثمار �ض.م.م، وهي �سركة قاب�سة خا�سة وا�سعة النطاق 

تاأ�س�ست يف �سبعينات القرن الع�سرين باأعمال يف قطاعات النقل والعقارات 

وال�سفر واللوج�ستيات وغري ذلك. ويعمل يف معار�ض ليربتي 151 موظفًا بدوام 

كامل.   

معلومات حول المبنى:

املوقع: ال�سارقة، دولة االإمارات العربية املتحدة.

نوع املبنى:  معار�ض �سيارات ومكاتب

امل�ساحة: 9،800 م2 

فواتري اخلدمات: فواتري خدمات �سهرية من هيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.

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

وبدعم من �سركائنا.

بدعم من

www.heroesoftheuae.ae  للح�سول على الن�سخة الكاملة لدرا�سة احلالة الرجاء زيارة


