
 

 

 

 

 

 

الكهرباء المتجددة التي تحمل  Toyota Baltic AS تستخدم

 عالمة إيكوطاقة

 

ي أكير 
 
عىل بلدا حول العالم وتعمل  04إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

ي جميع انحاء العالم.  االنتشار 
 
 ف

 ل بنا االتصااو  موقعنا من صفحتنا الرسمية، كما يمكنك االطالع أكير عىل مقالتنا عىل  لمقال هذا الملف هو ترجمة

 لمزيد من المعلومات. 

https://www.ekoenergy.org/toyota-baltic-as-uses-ekoenergy-labelled-renewable-electricity/
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/


 

 

  قصص المستخدمين أخبار،

 

ي  Toyota Baltic AS سياراتالختار مستورد إ
 
ي مقرها الرئيسي ف

 
عالمة إيكوطاقة لالستهالك ف

، إستونيا  .تالي  

 

ي 
، لمعرفة المزيد  Toyota Baltic AS قامت إيكوطاقة بإجراء مقابلة مع ماريك مايدي، المدير العام لقسم التسويق ف 

كة ي انتقال الطاقة وحول اختيارهم للكهرباء المتجددة  Toyota حول أهداف االستدامة لشر
، وكيف يرون دورهم ف 

ي تحمل عالمتنا ٪011بنسبة 
 .الت 

 

ئ الذي دفعكم إلختيار عالمتنا؟ ي تحمل عالمة إيكوطاقة ! ما هو الش 
 تهانينا وشكًرا عىل اختيار الكهرباء الت 

ي التابعة. بالنسبة  اتيج  شكرا جزيال. تعد األجندة البيئية أساسية لرؤيتنا العالمية وتشكل جميع وثائق التخطيط االست 

كة ي العمل ،Toyota لشر
ي ف 
إىل  ردين،المو من الحصول عىل قطع الغيار من  بدًءا -ية برمتها يتم تضمي   الوعي البيت 

ي  اللوجستية،وإدارة الخدمات  المركبات،إنتاج 
اض   .وداخل أنشطة المبيعات والتسويق والخدمة ونهاية العمر االفت 

 

ا  بالطبع،
ً
 لسياراتنا،تاج ج واإلنفإن أيدينا مقيدة إىل حد ما عند الحديث عن مراحل ما قبل اإلنتا  محلًيا،بصفتنا مستورد

ي بلدنا حت  يتم إعادة تدويرها 
ي تهبط فيها السيارة ف 

بطريقة واعية  هي فرصتنا إلدارة الدورة هذه-ولكن من اللحظة الت 

 .بيئيا

 

ي دول البلطيق ألكتر من 
ا ألننا قمنا بالفعل بإدارة أجندة بيئية قوية ف 

ً
كة  01نحن فخورون جد سنوات. كنا أول شر

ي  ،Toyota Baltic للمستورد، ISO14001ت  نظام اإلدارة البيئية سيارات تتب
 Balticوكذلك لمعظم تجار التجزئة ف 

Toyota .،ا
ً
ي لشهر يونيو منذ أكتر من  أيض

وننظم أنشطة لموظفينا وكذلك لمن هم  سنوات، 01نحتفل بالشهر البيت 

ا مع منظمة "
ً
ي يوم اLet's Do Itداخل شبكتنا. لقد تعاونا أيض

 لتنظيف العالمي لعدة سنوات. " ف 

 

اء بالنسبة لنا خطوة طبيعية أطلقها تغيت  مقر مكتبنا. مساحة المكاتب المستأجرة  كان التحول إىل الطاقة الخض 

ي تالي    الجديدة،
ا ف 
ً
ي القليلة جد

ا مبت  من فئة الطاقة "أ" )أحد المبان 
ً
ي تعد بالمناسبة أيض

ا بالفعل نظام لديه (،والت 



 

 

،تدفئة / تهوية حراري    ذلك،لوإعادة تدوير مياه األمطار ولديها العديد من االمتيازات البيئية األخرى.  وشمسي

ي البيئة
اء إضافة منطقية لمساهمتنا ف   .كان اختيار الطاقة الخض 

ي اختيار 
ي تحمل عالمة إيكوطاقة عىل القيام بالمزيد. يعت 

اء الت  كوطاقة أننا إييساعدنا التحول إىل الكهرباء الخض 

ي 
ي تأخذ الطبيعة ف 

ي الطاقة الت    االعتبار،نشت 
ً
ي أجزاء أخرى من العالم أيض

وي    ج للطاقة المتجددة ف   ا. وتتيح لنا دعم الت 

 

كة  ؟Toyota Baltic AS لماذا تعتير االستدامة والطاقة المتجددة مهمة بالنسبة لش 

اًما  Toyota قدمت ي  عالمًيا،الت  
كات 0101وهو ما يسم التحدي البيت  (. هذا مبدأ إرشادي لجميع شر ي

 )اإلستون 

Toyota  ي العديد من مجاالت األعمال
كةوتقليلها إىل الصفر. بالن المختلفة،بهدف تقليل بصمتنا البيئية ف   سبة لشر

Toyota Baltics، ي "إنشاء مجتمع مستقبىلي منسجم
ي هذه الوثيقة ف 

. هناك مع الطبيعة" يتمثل التحدي األهم ف 

اء ي استدامة مجتمعات المستقبل وإحدى الطرق هي استخدام الطاقة الخض 
 .عدة طرق للمساهمة ف 

ي  ندرك جميًعا أن البصمة الكربونية إلستونيا معززة بإنتاجنا للطاقة من النفط الصخري. لقد فوجئت بشكل إيجان 

ي تفيد بأن إنتاج ا
ة الت  ي إستونيا ألللغاية بقراءة األخبار األخت 

ول مرة لطاقة المستدامة تجاوز إنتاج الكهرباء التقليدي ف 

ي الرب  ع األول من عام 
ي استهالك الكهرباء ف 

ا نتبع  نكون،. آمل أن 0101نظًرا لالنخفاض الشديد ف 
ً
بصفتنا مستهلك

ا مستداًما 
ً
ي هذا للمستقبل،اتجاه

ا دوًرا ف 
ً
 .قد لعبنا أيض

 

ائنا  ا بيئًيا آخر. كما أعلنا "لقد أبلغنا موظفينا بش 
ً
ي تحمل عالمة إيكوطاقة باعتبارها إنجاز

للكهرباء المتجددة الت 

ا باللغات اإل
ً
 ستونية والالتفية والليتوانية ". ذلك علن

ي تحول الطاقة؟
 
 كيف ترى دور قطاعك ف

روف أن ة. من المعمناقشة التلوث أو اآلثار البيئي والتدقيق عند أعتقد أن قطاع السيارات يخضع دائًما للتمحيص 

وبالتاىلي تقع علينا مسؤولية اجتماعية أكت  لتعزيز جميع الخيارات  ضخمة،قطاع السيارات يمتلك بصمة كربونية 

ي عىل البيئة. نظًرا ألننا لسنا عىل اتصال مباشر بعمالئنا النهائيي   وألن  ي يمكن أن يكون لها تأثت  إيجان 
المتاحة الت 

كتنا لي ة لشر ة البصمة المباشر ا،ست كبت 
ً
ا مع تثقيف الجمهور حول التقنيات الخض   جد

ً
اء فإننا نرى أن دورنا أكتر اتساق

ي التأكد من أن شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بنا تتبع ه ثانًيا،وإمكانيات طرق تنقل أكتر إيكولوجية. 
 دفيتمثل دورنا ف 

Toyota  ي تقليل انبعاثات دورة حياة السيارة إىل الصفر
 .والعمل بطريقة تراعي البيئة المتمثل ف 

 



 

 

اء عالمةكيف تمت عملية  ي إستونيا؟ Toyota Baltic لإيكوطاقة  ش 
 
 ف

 

ام البيئية،بعد اتخاذ القرار باتخاذ خطوة أخرى نحو االستدامة  كات ومتابعة لاللت   ي باستخدام جميع شر  األورون 

Toyota  ي مكان إيجار أسهل  ،٪011التابعة للطاقة المتجددة بنسبة
بحثنا عن الخيارات المحلية. لم يكن التواجد ف 

،من أي وقت  ي جعل المبت   مض 
حيث أن مشاركة المنشأة مع مستأجرين مختلفي   جعلت الفكرة األولية المتمثلة ف 

 .
ا
، الذين   Imatra Elekter بحثنا عن خيارات بديلة واكتشفنا لذلك،بأكمله يستخدم الطاقة المتجددة أمًرا مستحيًل

ي غضون أقل من 
ا وف 

ً
ا جد ً ا قصت 

ً
ا متكيفي   للغاية مع احتياجاتنا. أنا سعيد ألن إبرام العقد استغرق وقت

ً
 هر،شكانوا أيض

 .تم تزويدنا بالطاقة المتجددة وحصلنا عىل شهادة لإلثبات

 

 خاصة بهم؟اآلخرين أو سلسلة التوريد ال Toyota هل تخطط للتواصل بشأن اختيارك هذا مع وكالء

 

ي آخر تم الوصول إليه  داخلًيا،لقد فعلنا ذلك.  نعم،
،أبلغنا موظفينا حول معلم بيت 

ً
نا مقاالت وعلنا عت   وقد نشر

نت باللغات اإلستونية والالتفية والليتوانية  .اإلنت 

 

ي استخدام الكهرباء ا
 
ا ف

ً
ي التفيا وليتوانيا بدأوا أيض

 
اءهذا مثير لإلعجاب! هل ترى أن زمالئك ف ي تحمل  لخض 

الت 

 عالمة إيكوطاقة؟

 

اء،إطالقا. أنا متأكد من أن شبكة البيع بالتجزئة الخاصة بنا واحدة تلو األخرى ستنتقل إىل الطاقة  لكي نصبح  الخض 

كات السيارات  كات وتكون بمثابة معيار لشر ي الشر
جرد نحتاج إىل القيام بذلك. إنها م األخرى،مواطني   صالحي   ف 

ا
ً
ي المستقبل القريب جد

 .مسألة وقت ولكن نأمل أن تحدث ف 

 

ا،لإلجابة عىل أسئلتنا.  Marek Maide و إيكوطاقة الختيار  Toyota Baltic AS نشكر
ً
 Imatra بفضل أيض

Elekter ويد ي تحمل عالمة Toyota Baltic AS لت  
 إيكوطاقة.  بالكهرباء المتجددة الت 

 



 

 

كات عىل اختيار الطاقة المتجددة األكتر   ستدامة،ايسعد إيكوطاقة والمرخص لهم لدينا بمساعدة األفراد والشر

 Toyota Baltic . نأمل أن تلهم هذه الخطوة اإليجابية من وكالة٪011مما يشع التحول نحو عالم متجدد بنسبة 

ي دول البلطيق وخارجها
ين ف  ي إستونيا الكثت 

 !ف 

 

يمكنك العثور عىل مقاالت مماثلة لدينا حول مستهلكي إيكوطاقة عىل صفحة قصص المستخدم الخاصة بنا. إذا  

ي من خالل التحول إىل الطاقة المستدامة 
امك البيت  بقاء عىل فاتصل بنا. لل بيئًيا،كنت تبحث عن طرق إلظهار الت  

 .XingوYouTube وTwitter وInstagram وLinkedin و Facebook تابعنا عىل دائم،اطالع 

 

ي غوش
 تمت مقابلة ماريك ميدي من قبل كريست 

ي 
 
ت هذه المقابلة ف ش 

ُ
 0404حزيران / يونيو  1ن

https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.xing.com/companies/ekoenergie/updates

