
 

للطاقة. كما أن هذه النسبة فً تزاٌد  % من االستهالك الكل03ًٌُشكل استهالك الطاقة الكهربائٌة فً المبانً اإلدارٌة 

 :الجدٌدة للمكاتب. ولترشٌد الطاقة نتبع ما ٌلً مستمر بنتٌجة تزاٌد االعتماد على التجهٌزات

 :لإلنارة إجراءات

  :جٌد

 فً المكاتب وقاعات االجتماعات والمؤتمرات عند عدم اشغالها. ومن الممكن تركٌب أنظمة التأكد من إطفاء أجهزة اإلنارة

لالشغال والوقت من الٌوم )حساسات  تحكم اوتوماتٌكٌة للتحكم بأنظمة اإلنارة بحٌث تعمل على اطفاء وتشغٌل اإلنارة تبعا  

 (.حركة

  :جٌد جدا  

إطفاء الحواسب  ٌة اإلسبوع عند عدم استخدامها، وفً حال عدم إمكانٌةالكهربائٌة خالل اللٌل وعطل نها إطفاء التجهٌزات

 .تجهٌزة مكتبٌة أخرى ٌُفضل إطفاء الشاشة على األقل فهً تستهل طاقة كهربائٌة أكثر من أي

  :األفضل

 بأنبرامج اإلنارة النظٌفة، ووفق احصائٌات ودراسات تمت على المكاتب الصغٌرة وجد  تشجٌع الشركات للمشاركة فً

الطاقة  سٌؤدي لتحقٌق وفر فً استهالك (Energy Star equipment) استخدام التجهٌزات الكفوءة

 (.للطاقة الكهربائٌة ل.س وفقا  للتعرفة الحالٌة 03033خالل العام )حوالً  KWh 0033الكهربائٌة 

 :إجراءات للنقل

 .الجزء األكبر من رحالت وسائل النقل بشكل عام هو من وإلى مواقع العمل ٌُعد

  :جٌد

 .الهوائٌة للذهاب إلى العمل العمل على استخدام وسائل النقل الجماعٌة أو استخدام الدراجات

  :جٌد جدا  

 .والموظفٌن فً الشركة وضع خطة لنقل العمال

  :األفضل

وقت  العمل عن ُبعد. وبتنفٌذ هذه البرامج ستعمل على إزاحة ساعات العمل عن بدٌل كبرنامج اقتراح تشكٌل برنامج عمل

 .ذروة إزدحام السٌر. األمر الذي سٌؤدي إلى تخفٌض نسبة اإلزدحام وزمن الوصول

 :المكتبٌة المخلفات

 .من األوراق تتلف 50أكثر من % تشكل األوراق التالفة فً المكاتب نسبة كبٌرة حٌث أنه

 :خالل تخفٌض االستخدام من :جٌد

  .استخدام المالحظات الورقٌة اعتماد الملفات اإللكترونٌة والبرٌد الصوتً والبرٌد اإللكترونً بدال  من

 .التقلٌدٌة مما ٌحقق وفورات فً استهالك الورق استخدام مودمات الحواسٌب بدال  من آالت الفاكس

 :إعادة االستخدام من خالل :جدا   جٌد

 .كمسودات بالطباعة على الوجهٌن أو استخدام األوراق المستعملة للطباعة على الوجه األخر استغالل الوجهٌن للورقة إما

 :خالل إعادة التدوٌر، من :األفضل

إلى كمٌات الورق التً الموضوع من خالل التنوٌه  اعتماد برامج إعادة تكرٌر الورق فً الشركات والتذكٌر الدائم بأهمٌة

 .تتلف خالل العام

 .األوراق التالفة قرٌبة من آلة التصوٌر والطابعة وإبعاد سلة المهمالت وضع سلة جمع

 .الشركات بشكل دائم على شراء لوازم مكتبٌة التً تحتوي على مواد ٌمكن إعادة تكرٌرها تشجٌع


