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 م القرى أكفاءة الطاقة في المباني االكاديمية بجامعة ل الدليل االجرائي

أعضاء هيئة  تعتبر جامعة أم القرى من الجامعات الرائدة باململكة واالكبر بعدد طالب يزيد عن مائه ألف طالب وطالبة وعدد 

يزيد عن خمسة   املكرمة والجموم والقنفذة والليث وأضم. وخالل اال تدريس  الرئيسية وفروعها بمكة  الجامعة  ف عضو بمقرات 

لطاقة الكهربائية أدى الى زيادة كبيرة في تكاليف اامعة حدث ازدياد مضطرد الستهالك  الكبير في الج السنوات املاضية ومع التوسع  

 الطاقة املستخدمة.  

حيث تشكل املباني االكاديمية من قاعات وفصول دراسية واملرافق الخدمية )مثل محطات التبريد( بالجامعة املصدر االكبر  

 وذلك لعدة أسباب منها:  ءاالعلى من الهدر في استخدام الكهرباالستهالك الطاقة وتتركز فيها الكمية  

 بأهمية ترشيد االستهالك وحفظ املوارد الطبيعية والطاقة. املجتمعي قلة الوعي  .1

( أو تعطلها والتي تتيح التحكم في أوقات عمل أنظمة التكييف واالنارة في BMSعدم وجود أنظمة التحكم االلي باملباني ) .2

 املباني.

واألجهزة    نارةال و   ،التكييف  ثل أنظمة مفي املباني  كفاءة استهالك الطاقة في األجهزة الكهربائية املستخدمة  معايير    انخفاض .3

 املعملية واملكتبية. 

 افتقار بعض املباني للعزل الحراري او وجود فتحات وتسريبات لتيارات الهواء الساخنة الخارجية. .4

( في املباني واملحاور االكاديمية واملكاتب االدارية في أوقات عدم  عدم إطفاء التكييف واالنارة )باستخدام ا .5
ً
ملؤقتات او يدويا

 وأثناء الجازات الدراسية.
ً
 الحاجة ليال

 وبناًء  
ً
ه( والخاص بااللتزام بمعايير كفاءة استهالك الكهرباء 2/1439/ 5( وتاريخ )5604لألمر السامي الكريم رقم )  عليه واستنادا

 من جامعة أم القرى على ورفع الكفاءة في استخدام الطاقة بالجهات الحكومية, 
ً
ة داعمة ومثالية وتحقيق  وحرصا توفير بيئة تعليميَّ

الهدر الطاقة وتقليل  ٍّ ُمستدام للجامعة بتقنين املصروفات ي االستهالك، وكذلك السعي  ف  الريادة في كفاءة 
لتحقيق مستقبل مالي 

 لرؤية اململكة لعام  
َ
ائي) بالجامعة بعمل  إدارة كفاءة الطاقة  ، عليه فقد قامت  م2030تحقيقا   ذي وال  كفاءة الطاقة( ل  الدليل االجر

رشيد استهالك الطاقة طبيق إجراءات تلتاملبنى الجامعي   خدميمستتوضيح وتبسيط الخطوات الالزم القيام بها من قبل الى  هدف  ي

 . واالسبوعية  اليومية

للقيام بمشروع )إعادة  (  ترشيد)قامت بالتعاقد مع الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة  وعليه نود االيضاح بأن الجامعة  

تأهيل مباني ومرافق جامعة أم القرى ألجل ترشيد استهالك الطاقة( والذي سيبدأ العمل امليداني فيه في الربع األول مع العام القادم 

 ويشمل املشروع:ويستمر ملدة عام ونصف بإذن هللا بمقر الجامعة بالعابدية كمرحلة أولى م  2022

التكيي .1 أنظمة  تأهيل  املركزية  إعادة  التبريد  )محطات  فيها  بما  كاملة  ومكائن    ووحدات   2و  1ف  املباني  داخل  الهواء  مناولة 

 التكييف املركزي )الباكج( بالكليات الطبية والقاعات الكبرى وبقية املنشآت بالعابدية(

التكييف للكهرباء    استهالك( مما سيكون له دور كبير وفعال في خفض  BMSإعادة تأهيل أنظمة التحكم بالطاقة في املباني ) .2

 بالعابدية. 

( موفرة للطاقة وربطها بنظام  LEDأعادة تأهيل أنظمة االنارة باملباني واملرافق الجامعية باستبدال املصابيح القديمة بأخرى ) .3

 حساسات للتشغيل واالطفاء في املواقع املتطلبة لذلك.
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 اعداده ودواعي  جرائي الدليل اال أهمية 

 توعية منسوبي الجامعة بأهمية ترشيد استهالك الطاقة .1

 توضيح وترتيب الخطوات البسيطة املمكن القيام بها للمساهمة في حفظ الطاقة بالجامعة.  .2

 اليومية في املبنى. تمكين عميد أو وكيل الكلية أو مدير الدارة من ادراج إجراءات كفاءة الطاقة من ضمن االعمال الروتينية  .3

 ترتيب وتنظيم تداخل االعمال واملهام املتبعة بين املوظفين باملوقع. .4

 بدقة.املهام توضيح االلتزام لكل منسوب وتحديد  .5

 .لتقييم األداء عتماده من املسؤول عن املبنىورقي املتبع للقيام بالجراءات واإعداد النموذج ال  .6

بالجامع .7 االستهالك  ونمط  تكاليف  لترشيد  توضيح  الجامعة  جهود  إنجاح  في  للمساهمة  واملوظفين  التدريس  هيئة  ألعضاء  ة 

 االستهالك وتحقيق كفاءة االنفاق في استخدام الطاقة الكهربائية

 

 جداول ورسومات بيانية توضيحية لتكاليف ونمط استهالك الطاقة الكهربائية بالجامعة 
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 أهداف الدليل االجرائي

 :دليلال  اهذ  إعداداألهداف التي تسعى الجامعة لتحقيقها من خالل 

 .بالجامعة وفروعها ء الكهرباسداد فواتير   تكاليفوتخفيض  رفع الكفاءة في استهالك الطاقة    .1

 رفع الوعي لدى منسوبي جامعة أم القرى بمفهوم كفاءة الطاقة وتقليل الهدر     .2

 . الحفاظ على عمر األجهزة املعدات وتقليل تكاليف الصيانة واستهالك قطع الغيار .3

ة داعمة ومثالية وتحقيق الريادة في كفاءة الطاقة   .4  توفير بيئة تعليميَّ

ٍّ ُمستدام للجامعة )كفاءة .5
 لرؤية اململكة   تحقيق مستقبل مالي 

َ
 .2030االنفاق( تحقيقا

 . الجودة في جميع مجاالت العمل بالجامعة والتميز في مجال تشغيل املرافق والخدمات واستخدام الطاقة .6
 
 

 تطبيق الدليل االجرائي 

األولية والبسيطة لترشيد  جراءات  ال ليمكن كل كلية أو إدارة من تطبيق  والنموذج املرفق به  تم تصميم هذا الدليل االجرائي   

  مشروع من  نتهاء  اال وعند      (.الطاقة بالجامعة  حفظإدارة كفاءة الطاقة وفريق  مع ) استهالك الطاقة في املباني الجامعية بالتنسيق  

الطاقة(   استهالك  ترشيد  القرى ألجل  أم  مباني ومرافق جامعة  تأهيل  عام  )إعادة  بإذن هللا سيتم االستغناء عن هذا  2023في  م 

 النموذج واالكتفاء بالجوالت التفقدية من فريق حفظ الطاقة بالجامعة. 

 
 

ائي  املخرجات املتوقعة من أتباع الدليل االجر

 تتطلع للمخرجات التالية: فان الجامعة  الدليل بدقةالواردة في   الخطواتبتطبيق كافة  

 ه( والخاص بإجراءات كفاءة الطاقة.1439/ 5/2( وتاريخ )5604االمتثال الكامل لألمر السامي الكريم رقم ) .1

واملرافق   .2 املباني  بجميع  الكهرباء  استهالك  في  الهدر  وتقليل  بالجامعة  الطاقة  حفظ  لخطة  الرئيسية  األهداف  تحقيق 

 . والخدمات

 %( عن استهالك العام السابق.  5خفض استهالك الطاقة بالجامعة للعام الحالي بواقع ) .3

رفع وعي املنسوبين وتعويدهم على تطبيق الجراءات املرشدة الستهالك الطاقة كجزء من أسلوب ممارسة العمل اليومي   .4

 واالسبوعي بالجامعة.  

وانعكاسها على املجتمع وسلوكه العام كون    كالطاقةاألساسية    تأصيل ثقافة كفاءة االنفاق وترشيد االستخدام للموارد .5

 . الجامعة الصرح املعرفي األبرز بالعاصمة املقدسة

 و  كفاءة االنفاق  تحسين مؤشر أداء الجامعة في .6
َ
 بالجامعات العاملية املتقدمة في هذا املجال.  كفاءة الطاقة مقارنة
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 باملباني الجامعية مهام الدليل االجرائي لكفاءة الطاقة 

 نفذ املأسم   املهمة  م الخطوة

تقييم  

 االداء 

  طباعة النموذج الخاص بالجراءات 1

2 
 متابعة تطبيق النموذج 

ً
 االسابيعووضعة في ملف خاص مع   أسبوعيا

 املاضية ملتابعة االداء
 

3 
وكميات الترشيد )بالتنسيق مع   كمية الطاقة املستخدمة باملبنى معرفة

 إدارة كفاءة الطاقة( 
 

  وتنظيم جمع البيانات وتعبئة النموذج  كل إجراءل تحديد شخص  4

 

 

 

 

 

تنفيذ 

 االعمال 

 

 

 

 

 

  وسهولة الوصول لها  تحديد مواقع مفاتيح التكييف واالنارة 1

  وغير املستخدم  الضروري واطفاء غير  الضاءة الكافية استخدام   2

3 
دون عند اعتدال الجو و االستفادة من االنارة الطبيعية قدر المكان 

 بالسماح 
َ
 دخول اشعة الشمس املباشرة صيفا

 

  أغالق الستائر في النوافذ املواجهة للشمس  4

5 
أغالق أبواب املبنى الخارجي والتأكد من عدم دخول تيارات الهواء 

 خارج املبنى الساخن من 
 

  التأكد من قفل أبواب الطوارئ  6

7 
قفل أبواب الفصول واملكاتب غير املستخدمة واطفاء االنارة والتكييف  

 بها 
 

  فصل التيار عن األجهزة املعملية عند عدم االستخدام 8

9 
تفعيل نمط حفظ الطاقة في االت التصوير والفاكسات أو اطفائها عند  

 استخدامها ندرة 
 

    ( درجة25 -  23التأكد من إبقاء التكييف على درجة حرارة بين ) 10

  تفعيل نمط حفظ الطاقة في أجهزة الحاسب االلي  11

  ( Midالتأكد من وضع الثالجات على درجة حرارة متوسطة ) 12

13 
التأكد من نظافة فالتر الهواء في املكيفات االسبلت وطلب تنظيفها من  

 فنيي الصيانة
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تنفيذ 

 االعمال 

14 
ابالغ إدارة املرافق والخدمات عند عدم وجود مفاتيح لإلنارة أو التكييف  

 أو ضياع ريموت املكيف 
 

  الحد من استخدام املوصالت الكهربائية اال عند الحاجة  15

  الغاليات في املكاتب واستخدامها في غرفة البوفيه باملبنى منع استخدام  16

  غير املطبقين لإلجراءات في مكاتبهم م امللصقات التنبيهية لاخدستا 17

18 
طفاء االنارة في الفصول الدراسية بعد مغادرة  االطلب من املحاضرين  

 الطالب
 

  املتعطلةالتبليغ عن النوافذ املكسورة أو األبواب   19

20 
التنسيق مع إدارة كفاءة الطاقة لوضع امللصقات واللوحات التوعوية 

 داخل املبنى 
 

21 
ابالغ إدارة املرافق والخدمات عند وجود تشققات أو فتحات بجدران  

 املباني لصالحها 
 

22 
ابالغ إدارة املرافق والخدمات عند وجود بالطات سقف مكسورة أو  

 لصالحها مفتوحة 
 

23 
أو كشافات خارجية  ابالغ إدارة املرافق والخدمات عند وجود أعمدة إنارة  

 تعمل بالنهار 
 

 عتماد اال 
  كلية بال املعد واملعتمدتوقيع النموذج من   1

  التنسيق مع إدارة كفاءة الطاقة عند وجود مالحظات  2
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 سبوعي النموذج ال 

 

 نموذج حفظ الطاقة

 ه 144/         /            التاريخ:      املوقع:

 مالحظات  ال نعم املهام  الفرص 

  ❑ ❑ تحديد مواقع مفاتيح التكييف واالنارة  االنارة 

  ❑ ❑ اطفاء إنارة املكاتب 

  ❑ ❑ اطفاء إنارة الفصول الدراسية واملمرات 

 
ً
  ❑ ❑ اطفاء إنارة الفناء واملواقف صباحا

البواب  

افذ   والنو

  ❑ ❑ سالمة األبواب الرئيسية 

  ❑ ❑ سالمة أبواب الطوارئ 

  ❑ ❑ إغالق النوافذ

  ❑ ❑ إغالق الستائر 

  ❑ ❑ البالغ عن النوافذ املكسورة  العزل الحراري 

  ❑ ❑ فتحات الهواء أو التشققات  البالغ عن 

  ❑ ❑ بالطات السقف املكسورة  البالغ عن 

 املكتبيةالجهزة  

 واملعملية  

  ❑ ❑ تفعيل نمط حفظ الطاقة ألجهزة الحاسب االلي 

  ❑ ❑ تفعيل نمط حفظ الطاقة ألالت التصوير والفاكسات 

  ❑ ❑ إطفاء أجهزة املعامل غير املستخدمة 

  ❑ ❑ ( للثالجات والبرادات Midتثبيت درجة البرودة )

  ❑ ❑ تقنين وترتيب املوصالت الكهربائية

  ❑ ❑ وضع غاليات املاء في غرف البوفيه باملبنى 

مكيفات  

 االسبلت 

  ❑ ❑ ( 25 – 23تثبيت درجة التبريد بين )

  ❑ ❑ نظافة فالتر الهواء 

  ❑ ❑ وجود الريموت للتحكم بالعدادات

  ❑ ❑ التنبيه بإطفاء املكاتب والفصول عند املغادرة التوعية 

  ❑ ❑ )بالتنسيق مع إدارة كفاءة الطاقة( وضع امللصقات التوعوية 

 االسم: _______________________________   التوقيع: معد التقرير

 االسم: _______________________________   التوقيع: املعتمد 


