
 
 

 
 

 

 
 

 
 )جوني باراماتامقھى ( Johnny’s Café Parramattaإجراءات االستخدام الفعال للطاقة في 

 
 خلفیة تاریخیة

 
 أسترالیا،تجاري في الضاحیة في في باراماتا لتقدیم خدمات المأكوالت إلى ثالث أكبر سوق  1999جوني عام قھى تأسس م

من المنتجات  مجموعةبریان وجولي شین المقھى ویقدم أصحاب  .2000% منذ عام 2.5نحو یبلغ سنوي اقتصادي بمعدل نمو 
. الباریستاوقھوة  ،المخفوقةوالعصائر  ،الباردة والمشروبات سریعة،تقدیم الوجبات داخل المقھى أو تقدیم الوجبات كوجبات تشمل 

 .دوالر 8,100الطاقة تزید عن السنویة من استھالك  ت فواتیر المقھىأفراد وكان 6جونز مقھى ویعمل لدى 
 

الكافیة وبسبب ونظًرا لعدم توفر المعرفة . بسبب زیادة التكلفةبریان وجولي التكلفة المرتفعة للكھرباء اھتمام فقد أثارت ومن ثم 
 .التخاذھا في ھذا الصددإیجاد إجراءات فعالة یتمكنا من فلم  الوقت،ضیق 

 
 3E )3E Project Energyمشروع للطاقة ضمن ال إحدى ورش العمل الخاصة باالستخدام الفعالمقھى حضر صاحبي 

Efficiency(  وبناء على ذلك قاما بإجراء مراجعة للطاقة. وأظھرت المراجعة أن ھنالك فرص ادخار ھامة یمكن  2012عام
 القیام بھا بدًء من تغییر السلوك، ومكیفات الھواء، والتبرید، وترقیات اإلضاءة.

 
 یام بھا إلى:أدت ترقیات المعدات التي تم الق

 
 مظھر أكثر جذًبا للمحل في الشارع •
 زیادة المبیعات، ومن ثم زیادة اإلقبال على األطعمة المعروضةأفضل أدت إلى  إضاءةجودة  •
 لطقس.ارتفاع وانخفاض درجة امع حالًیا تقییم نجمي أعلى الستخدام المكیفات الھوائیة یتماشى  •
 العمل مناطقي ضاءة فاإلجودة وتحسین لموظفین اراحة زیادة  •
 تكالیف الطاقةتخفیض  •
 3Eمن مشروع الوقت المقدم تكالیف الطاقة عبر استخدام عداد زیادة تخفیض  •

 
 التي تم اتخاذھااإلجراءات 

 
استبدال مكیفات الھواء بنظام الشباك التي كانت تعمل بكامل طاقتھا معظم الوقت بنظام تكییف اسبلیت حاصل على نجمة في  تم

لتبرید المقھى تبریداً استھالك الطاقة. وقد وفر ھذا إمكانیة الفعالیة في 
في درجة الحرارة العالیة أو المنخفضة مما شكل زیادة ھامة في فعاالً 

الراحة مع استھالك طاقة  اتإنتاجیة الطاقة حیث یمكن الوفاء بمتطلب
 بنسبة انخفاض ،كیلو وات ساعة 1382الوفورات السنویة وتصل أقل. 
انخفاض تتمثل في  التكییف الجدیدفي میزة إضافیة  %. وھناك75

حیث إن وحدة الضاغط والمكثف یقعان خارج المحل في  الضوضاء
 .وحدة منفصلة

 

 440قدره للطاقة السنوي االستھالك أدى إلى وفورات في  T5بنظام إضاءة األصلي  T8إضاءة الفلوریسنت استبدل نظام قد و
أدت  وجدیدة وفعالة %. كما أن استخدام أنابیب جدیدة، ونظیفة31فواتیر اإلضاءة بنسبة  كیلو وات ساعة مما عمل على تخفیض

 .من إقبال العمالء علیھ ازادوجاذبیة إلى أن أصبح الكافیة أكثر إشراًقا 
 
 

الثالجة  كیلو وات سنوًیا. حیث إن 2727تم استبدال الثالجة الموجودة تحت البار ومقصورة العرض بنموذج أكثر فعالیة وفر و
الستخدام الفعال للطاقة السابقة كانت تحتوي على مكثف تالف، مما عمل على الحد من قدرة التبادل الحراري، مما قلل بدوره من ا

 .وزیادة تكالیف التشغیل

 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
، فقد جعل الطعام یبدو أكثر جاذبیة، وھو عامل ‘بریان’على نظام إضاءة جید، حیث إنھ وفًقا لـ اشتملت الثالجة المستبدلة كما 

 ھام للغایة في بیع المأكوالت للزبائن.
 

الذي یفترض أنھ على مشروبات غیر قابلة للتلف إال تحتوي ال التي المشروبات مؤقت زمني على إحدى ثالجات وقد تم تركیب 
 .ة التشغیل% من تكلف30یوفر حتى 

 
 النتائج

 
وعلى صعید المالي  الصعید على 3Eبنتیجة المشاركة في مشروع مرضیة للغایة على الصعید المالي  انتائجً جوني حقق مقھى 

 .مثقفین ومتعاونینكما أنھما وجدا أن أعضاء الفریق . صورة الشركة لدى الجمھور
 

رؤیة تشكیلة األطعمة یمكنھم في الوقت الحالي كما أنھ  وضوحاً وأكثر  ،رعفي الشاأكثر ملحوظاً المطعم أصبح  أنكما وجد الزبائن 
 المعروضة في ثالجات التبرید بشكل أكثر وضوحاً وبإضاءة أفضل.

 
الطبخ إضاءة أفضل حول مناطق  على العمال حصلكما 

التكییف الفعال للھواء قد قلل اإلرھاق في  كما أنوالتحضیر 
 درجةوصلت اء العمل في أیام أثن كما حدث .األیام الحارة

وترتب على . 2013عام مئویة درجة  42 فیھا إلى حرارةال
وتوفیر بیئة عمل أكثر  WHS معاییر ذلك تحسین االمتثال ل

زادت مستویات الراحة للزبائن حیث إنھا وفرت إنتاجیة. كما 
حیث یحتمل أن یبقوا فیھا مدة أطول وأن ینفقوا بیئة أفضل 
 المزید فیھا.

 
 

الذین یرد على لسانھم  "المتفرجین"كما شھد النشاط زیادة في عدد الزبائن 
أن أكثر إشراقاً". ویرى بریان وجولي  یبدو؟ إنھ استفسار حول "ھل تم طالء المحل

عند الحاجة للحفاظ على راحة ورضا الزبائن مكیفات الھواء تشغیل  بإمكانھما
. وھذا یساعد ھدوءً و فاعلیةدة ھي أكثر الجدیمكیفات الھواء  إذا یدركان أن والعمال،

غیر الفعالة التي كانت توضع السابقة بالمكیفات على خفض فواتیر الطاقة مقارنة 
 .على الحائط

    
 عدم والخوف مناالستخدام الفعال للطاقة  بخصوصالمعرفة  نقصالتغلب على  إمكانیةأتاحت منھجیة المشروع لبریان وجولي 

شرحاً مفصالً تضمن مراجعة حضور ورش العمل وإجراء تقریر  افي استخدام الطاقة. كما وفرت لھم وفوراتإمكانیة تحقیق 
 NSW Energy Saverوقد ساعدت منحة  في أن ھذه الفرصة ممكنة. بعض الثقة ومنحھما المحتملة الوفورات حول 

Scheme  ة والمتوسطة عندما تسعى إلى زیادة رأس الصغیرالشركات في التعامل مع مشاكل تدفق النقد السیما التي تواجھھا
 مالھا.

 
 دوالر. 1100تم تحقیقھا، إلى خفض التكالیف بمبلغ میجا وات ساعة  5السنویة من  الوفوراتإجمالي أدى 

 
 /http://3eproject.org.au :اإللكترونيالموقع 

 
 

ال تعبر اآلراء  .الطاقة استخدام كفاءة زیادة بمعلومات الخاصة المنح برنامج من جزًءا بوصفھ طالنشا ھذا الصناعة وزارة تمول“ 
المطروحة ھنا بالضرورة عن رؤى كومنولث أسترالیا، وال یتحمل الكومنولث أي مسؤولیة قانونیة عن أي معلومات أو نصائح 

 ”وردت في ھذا التقریر.

 
 

 
 

 

http://3eproject.org.au/

	إجراءات الاستخدام الفعال للطاقة في Johnny’s Café Parramatta (مقهى جوني باراماتا)
	الإجراءات التي تم اتخاذها
	النتائج

