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لمدوؿ والحكومات والمؤسسات الخدمية  األىمية متزايد قمؽ مصدر في السنوات االخيرة البيئة أصبحت   

 الطاقة لقضية الرئيسية األسباب تأتي قد ، العوامؿ مف العديد بيف مفو  ،اإلنتاجية ومنظمات المجتمع المدني
بيدؼ  المناخ تغير مف لمتخفيؼ العالمية الحكومية المبادرات و المؤسسات مف الجاد االنتباه تجذب التي

 .تحسيف البيئة
مطاقة ، اذ لسسات مبالغ كبيرة عمى استيالكيا نفقت المؤ ا وفي ظؿ موجة المنافسة العالمية المتزايدة    

ندرة موارد الطاقة الى جانب تقمب اسعارىا يثير القمؽ ، واف تحقيؽ التوازف المطموب بيف النمو  تاصبح
القديمة  لألساليبقة والحفاظ عمييا اذ البد ة وامدادات الطاقة لو دورًا في ادارة الطاياالقتصادي واالستدامة البيئ

الجيدة دائمًا  اتو ىذه التغيرات لذلؾ تسعى االدار في المؤسسات اف تتغير لتتناسب مع الواقع الجديد الذي افرزت
الى اقتناص الفرص والحد مف المخاطر كما يوفر انشاء نظاـ ادارة الطاقة النيج الصحيح الكتشاؼ الفرص 

 والحفاظ عمى التحسينات 
محط اىتماـ المؤسسات التي تسعى   ISO 50001:2018حيث اصبح نظاـ ادارة الطاقة وفؽ المواصفة     

انبعاث الغازات الدفيئة وىو ىدؼ اساسي في تحقيؽ التنمية المستدامة  الى تحسيف ادائيا والتقميؿ مف مخاطر
وكذلؾ التنمية البيئية وىي واحدة مف الدوافع الميمة لتطوير نظـ ادارة الطاقة لذا ينبغي لنا مراقبة استخداـ 

اليؼ وتقميؿ الطاقة واستيالكيا بواسطة المواصفة بما يضمف االحتفاظ واالستخداـ االمثؿ لمطاقة وتخفيض التك
 تاثيراتيا البيئية واالقتصادية .

تمعب وزارة التعميـ العالي والبحث العممي دورًا رياديًا في ىذا المجاؿ مقارنة بباقي وزارات يجب اف لذا    
 ومؤسسات الدولة في العراؽ.

 

 

 

 

 

  ( ISO 50001:2018 )الدوليت املىاصفت
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 ،لممؤسساتعد الطاقة أمًرا بالغ األهمية بالنسبة ت  
 بالنسبة لها -ولكنها غالًبا ما تمثل تكمفة كبيرة 

  ولمبيئة عمى حد سواء 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 والحاجة الطاقة استيالؾ بيف ما مطموباً  أصبحفي استيالؾ الطاقة  التوازف اف العالمي لمطاقة:االستهالك     
 وفي ضوء ذلؾ فاف ،المؤسساتجميع  عمى لزاماً  أصبح الطاقة بإدارة االىتماـ فإف لذلؾ، االقتصادي النمو الى

 عمى تعتمد التي المخرجات جودة لضمافأصبح ضرورة  باستيالكيا واالىتماـ إلدارتيا محددة منيجية وضع
القياـ بالعمؿ، ومف خالؿ ذلؾ فأف الطاقة  عمى القدرة اساس تعد الطاقةولذلؾ فأف  الطاقة، تمؾ استيالؾ

 تصنؼ الى نوعيف:

 
 
 
 
 
 

 

 ادارة الطاقة اواًل: مفهوم

يستمر استيالؾ الطاقة العالمي في االرتفاع فقد   
تضاعؼ أكثر مف الضعؼ في السنوات األربعيف 

: أخرى 30الماضية ومف المتوقع أف يزداد بنسبة 
. عالوة عمى ذلؾ ، فإف الطاقة ىي 2040بحموؿ عاـ 

تغير المناخ ، حيث تشكؿ ما  المساىـ الرئيسي في
: مف انبعاثات غازات االحتباس الحراري 60يقرب مف 

في العالـ ، واتخاذ إجراءات إلدارة استيالكنا لمطاقة 
بشكؿ أفضؿ ال يساعد الكوكب فحسب ، بؿ يوفر 

 والمجتمع ككؿ.  لممؤسساتالماؿ 

 اصناف الطاقة 

  المتجددة غير المتجددة 



5 

 

 تأثرىاتعتبر اكثر موثوقية لعدـ اذ ، مف الموارد الطبيعية  التي تتولدىي تمؾ الطاقة الطاقة غير متجددة : .1
انيا توفر طاقة مستمرة وغير متقطعة ، كما ظيرت بعض التقنيات التي تعمؿ عمى تقميؿ  حيثبالطقس ، 

كسيد الكربوف وتخزينو تحت االرض بداًل مف اطالقة و الضرر الممحؽ بالبيئة مف خالؿ التقاط غاز ثاني ا
المعروؼ اف الطاقة غي المتجددة سوؼ تنفذ ولف تتجدد اذ تشكمت جميع انواع الوقود ، ومف في الجو 

االحفوري منذ مئات المالييف مف السنيف بطرؽ متشابية ، وبكميات محدودة اضافة الى اف غاز ثاني 
ال كسيد الكربوف الناتج مف حرؽ الوقود االحفوري يحتاج تكاليؼ عالية مف اجؿ احتجازه وتخزينو لكي و ا

 :انواع عمى وىي ،البيئة  ريض
 .الفحـ . أ
 .الخاـ النفط . ب
 .الطبيعي الغاز . ت
 .الزيتية الصخور . ث

ىي تمؾ الطاقة التي تتولد مف مصادر طبيعية التي يمكف اف تحؿ محؿ  الطاقة المتجددة ) البديمة (: .2
الطاقة تيدؼ الفكرة مف استخداـ و  ،) الفحـ والنفط والغاز الطبيعي (او تكمؿ مصادر الوقود مثؿ

المتجددة في الوصوؿ الى تنمية مستدامة واكثر نظافة ، حيث تعود الطاقة المتجددة بفوائد عدة عمى 
، اما الرياح ؼاالنساف والبيئة فالمياه تدفؽ باستمرار ، والشمس تشرؽ كؿ يوـ ، والرياح الخفيفة ال تتوق

 :أنواع عمى كبير ، وىي تي تزود العالـ بمصدر طاقةالقوية فيي دائمة في بعض االماكف وال
 .الشمسية الطاقة . أ
 .الرياح طاقة . ب
 .األرضية الحرارية الطاقة . ت
 .والجزر المد . ث
 .الحيوية الكتمة . ج
 .الكيرومائية الطاقة . ح
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 غيػر لمػدوؿ العػالمي الطاقػة اسػتعماؿ إجمػالي بمػغ(، EIAة )االمريكيػ الطاقػة معمومػات ادارة لمنظمػة وفقػاو    
)وحػدة حراريػة  كوادريميػوف (575) 2015 لعػاـ( OECD) والتنميػة االقتصػادي التعػاوف منظمػة فػي االعضػاء
 بحموؿ كوادريميوف ( 736 ) و 2030 عاـ بحموؿ كوادريميوف ( 663 ) إلى يرتفع أف المتوقع ومف ،بريطانية(

 الزيادة معظـ تأتي أف المتوقع ومف ، 2040 و 2015 عامي بيف 41 % تقارب زيادة بنسبة اي، 2040 عاـ
 يؤدي اذ، (OECD) والتنمية االقتصادي التعاوف منظمة في األعضاء غير البمداف مف الطاقة عمى في الطمب

 لمسكاف السريع النمو يؤدي كما، تسويقيا جرى التي الطاقة عمى الحصوؿ فرص لزيادة القوي االقتصادي النمو
 .الطاقة عمى الطمب ارتفاع إلى
بنسػبة  ،(OECD) والتنميػة االقتصػادي التعػاوف منظمػة فػي األعضػاء البمػداف فػي الطاقػة اسػتيالؾ ويرتفػع    

والشكؿ ادناه يوضح زيادة الطمب عمى الطاقة وفقًا لمنظمة الطاقة العالميػة  2040و  2015بيف عامي  28%
(IEO.) 

 

 (EIAالشكل يوضح تدفقات الطمب عمى الطاقة وفقًا لــــ)

 نصؼ حوالي يستيمؾ اذ آخر، قطاع أي مف أكثر طاقة الخصوص وجو عمى الصناعي القطاع يستعمؿ    
 مختمؼ الصناعي القطاع عمى ويشتمؿ، (EIAكية )االمري الطاقة معمومات إدارة لمنظمة وفقا الطاقة المنتجة

 غير القطاع ،اما)وغيرىا والصمب والحديد والتكرير الكيميائية والمواد والورؽ األغذية( مثؿ التحويمية الصناعات
 )والبناء والتعديف الزراعة( عمى يشتمؿ الصناعي
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 مف األخرى القطاعات وجميع رتيا ا وتقدي الصناعي القطاع في الطاقة استيالؾويبيف الشكؿ ادناه    
 .2040  عاـ لىا  2015عاـ

 

 (EIAوفقًا لــــ) الطاقة استهالك تقديرات

 فػي والعشػريف الحػادي مؤتمرىػا 2015 لسػنة االوؿ كػانوف شػير مػف عشػر الثاني في المتحدة االمـ عقدت    
فػأف  االتفاقيػة، فػي ( االطػراؼ197الػػػػػ) لمبمػداف وبالنسػبة (،COP21بػػػػ ) يسػمى ما او المناخ تغير بشأف باريس
 والتنسػيؽ الفعالػة السياسػات عمى أكبر تركيزًا  سيتطمب الدفيئة الغازات انبعاثات بخفض المتعمقة أىدافيا تحقيؽ
 فػي الطاقػة اسػتيالؾ وألف الخػاص، القطػاع فػي سػيما وال الرئيسػييف، المصػمحة أصػحاب مػع والمشػاركة الػدولي

 اسػتيالؾ مػف الحػد فػإف العالميػة، الدفيئػة الغػازات انبعاثات مف 40 % نحو يمثؿ والتجاري الصناعي القطاعيف
فػأف  القطػاعيف، ىػذيف فػي الطاقػة تػوفير جيػود مػف الػرغـ وعمػى األىميػة، بػالغ امػراً  القطاعػات ىػذه فػي الطاقػة

 فإف المناخ، بتغير المعني الدولي الحكومي الخبراء لفريؽ ووفقا الجيود، ىذه تحقيؽ أماـ قائمة ال تزاؿ الحواجز
 ويسػتمـز الطاقػة لكفػاءة رئيسػا عائقػا يشػكؿ اإلدارة قػرارات لتشػجيع والمؤسسػية البشػرية القػدرات إلػى االفتقػار"

 طريقػا بوصػفيا لمطاقػة االدارة منيجيػة تحديػد جػرى وقػد ،" اىدافػو بمػوغ فػي الصػناعي القطػاع ليػنجح معالجتػو
 .اإلنتاجية عمى الحفاظ مع المنظمات في الطاقة استعماؿ كفاءة وتحسيف الحواجز ىذه مف عدد عمى لمتغمب
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سػػعت العديػػد مػػف مؤسسػػات المقػػاييس الوطنيػػة والدوليػػة الػػى انتقػػاء معػػايير مػػف خالليػػا تقيػػيـ ىػػذه الػػنظـ ،     
 فيتكوف نظاـ إدارة الطاقة مف ثالثة اركاف رئيسية وىي كاالتي :

 عمػى المؤسسػة يسػاعد والػذي نظاميػة بطريقػة المتصػمة المكونػات او العناصر مف مجموعة ىو النظام .1
 ككؿ.  الحاالت الى النظر خالؿ مف التعقيد فيـ

 جمػاعي بشػكؿ العمؿ عف تعبر جيدة تنظيمية صفة وىي عممية، أو نشاط او وسيمة عف عبارة :االدارة .2

 .والجماعات لألفراد األساسية الجيود تجميع أساس عمى يؤدى والذي
 . عمؿ أداء أو خارجي نشاط إنتاج عمى النظاـ قدرة :الطاقة .3

 اسػتخداـ كفػاءة لتحسػيف ىيكمػي بشػكؿ لمعمػؿ أداة أو طريقػة " الشامؿ بمفيومو الطاقة ادارة نظاـ يعرؼ    

 ."المنظمة داخؿ الطاقة
 المتفاعمػة أو المترابطػة العناصر مف مجموعة" بأنو الطاقة إدارة نظاـ (ISO 50001وعرفت المواصفة )      

 " األىداؼ تمؾ لتحقيؽ واالجراءات والعمميات الطاقة وأىداؼ الطاقة سياسة لوضع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ادارة الطاقةنظام مفهوم ثانيًا: 
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يساعد نظاـ إدارة الطاقة المؤسسات عمى إدارة استخداـ الطاقة بشكؿ أفضؿ ، وبالتالي تحسيف اإلنتاجية. و    
وىو ينطوي عمى تطوير وتنفيذ سياسة الطاقة ، وتحديد أىداؼ قابمة لمتحقيؽ الستخداـ الطاقة ، وتصميـ 

تقنيات جديدة موفرة لمطاقة ، أو تقميؿ ىدر  قد يشمؿ ىذا التنفيذ خطط العمؿ لموصوؿ إلييا وقياس التقدـ.
المؤسسات إطاًرا معترًفا بو  ISO 50001الطاقة أو تحسيف العمميات الحالية لخفض تكاليؼ الطاقة. يمنح 

-Plan-Doاألخرى ، فإنو يتبع عممية " ISOلتطوير نظاـ فعاؿ إلدارة الطاقة. مثؿ معايير نظاـ إدارة 
Check-Actالمتعمقة االىداؼ وتنفيذ تخطيط مع تتعامؿ الطاقة ادارة اف نجد ىنا مف التحسيف " لالستمرار 

 المستمر فالتحسيف مستمرة، بطريقة التكاليؼ وتوفير االنبعاثات مف والحد الموارد عمى الحفاظ مثؿ بالطاقة
 .الطاقة استدامة وفاعمية استدامة عمى لمحفاظ الطاقة ادارة في اساسي شرط

 

 
 
 
 

  

                                      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 يخطط
ضع األىداؼ 
 وصياغة خططؾ

 يفعل
 نفذ خططؾ

 فعل
 وتحسيف بتصحيح قـ

 أو لتمبية خططؾ
 المخطط النتائج تجاوز

 ليا
 

 يفحص
 ومراقبة قياس
 الفعمية النتائج
 مقابؿ بؾ الخاصة
 المخطط أىدافؾ

 ليا

 يفحص
check 

 فعل
Act 
 

 يخطط
PIan 
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 وفقػا الطاقػة تيالؾاسػ عػف نمػاذج خمػؽ عمػى المؤسسػات النمػاذج بنػاء عمميػة عد: تسػاوالتنبـؤ النماذج بناء .1

 الطاقة. تيالؾاس تطور بكيفية بالتنبؤ ليا محيس مما مختمفة، لعوامؿ
 فرويػو  الطاقػة، اسػتعماؿ يجػري ومتػى أيػف تحميػؿ مػف لممؤسسػات يمكػف: التكـاليف وتحميل الطاقة استعمال .2

 أفضؿ فيـ مف المنظمات وتمكيف والعمميات المعدات وتكمفة الطاقة الستعماؿ تفصيمي توزيع التحميؿ بذلؾ
 .الطاقة ألداء

 عممياتيػا فػي الطاقػة تيالؾاسػ مقارنػة عمػى القػدرة لممؤسسػات المرجعيػة المقارنػة تقػدـ: المرجعيـة المقارنـة .3
 .الصناعة ىذه في المتبعة تالممارسا ؿوأفض البعض يابعض مع ومعداتيا ومبانييا

 لمعالجة خطوات اتخاذ وبعد قبؿ الطاقة استيالؾ ةمقارن عمى درةالق والتحقؽ سالقيا فريو  والتحقق: القياس .4
 .الطاقة استيالؾ جراء المحتممة الوفورات
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطاقة إدارة وظائفثالثًا: 
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الطاقة  إلدارة( ىو دعـ المؤسسات في جيودىا لتطوير نظاـ شامؿ ISO 50001اف اليدؼ العاـ مف )    
، وتحسيف ادائيا لمطاقة باستمرار بناء عمى االمتثاؿ لممتطمبات القانونية ، وتحديد جميع المسائؿ  وتطبيقو

( المؤسسات عمى تحقيؽ االىداؼ ISO 50001تعمقة باعتبارات الطاقة وتحميميا، اذ تساعد معايير )الم
 قة بالطاقة بنحو منيجي وشامؿ وموجية نحو االىداؼ والغايات المستدامة وتتمثؿ االىداؼ باالتي : المتعم
 مساعدة المؤسسات عمى زيادة كفاءة استخداـ موارد الطاقة المتاحة ليا . .1
 مساعدة المؤسسات عمى تحسيف اداءىا التنظيمي والتشغيمي  .2
تباس الحراري الناتجة عف عممية استيالؾ اىرة االحاثات الغازات المسببة لظالمساىمة في تخفيض انبع .3

 الطاقة في المؤسسات .
زيادة القدرة التافسية بتخفيض تكاليؼ الطاقة ، وىو ميـ في السوؽ العالمية التي يجب اف تتنافس فييا  .4

 المؤسسة الموجودة في االقتصاديات المتقدمة مع تمؾ الموجودة في االسواؽ الناشئة.
 وتسييؿ االتصاالت في ادارة موارد الطاقة .انشاء الشفافية  .5
 توافر االطر لتحسيف كفاءة الطاقة عمى طوؿ سمسمة التوريد. .6
 الطاقة ، وتعزيز السموكيات الجيدة ليا . إلدارةالتشجيع لموصوؿ الى افضؿ الممارسات  .7
نظاـ ادارة (، ISO 90001السماح بالتكامؿ مع النظـ االدارية االخرى : مثؿ : نظاـ ادارة الجودة ) .8

 ( ...وغيرىا ISO 18001البيئة ، نظاـ الصحة والسالمة المينية)
 الممارسات لحماية البيئة . بأفضؿالمصمحة التزاـ المؤسسة  ألصحاباظيار  .9

 
 

 
 
 

 

 

 ادارة الطاقةنظام  رابعًا : اهداف
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لمساعدة مؤسستؾ عمى تحسيف أداء الطاقة مف خالؿ االستفادة بشكؿ أفضؿ  ISO 50001تـ تصميـ     

مف أصوليا كثيفة االستيالؾ لمطاقة. يمكف أف يوفر أداء الطاقة المحسف فوائد سريعة لممؤسسة مف خالؿ 
 ISOتعظيـ استخداميا لمصادر الطاقة واألصوؿ المتعمقة بالطاقة ، مما يقمؿ مف التكمفة و االستيالؾ. 

الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء العالـ. يمكف أف تأخذ فوائدىا العديد مف  المؤسساتيستخدـ مف قبؿ  50001
 :اال انو يمكف حصرىا باآلتي ،األشكاؿ. بالنسبة لمبعض ، يتعمؽ األمر بالحد مف األثر البيئي وتعزيز السمعة 

 وتشمؿ  الفوائد البيئية: .1
 الكاربوفض انبعاثات ثاني اوكسيد انخفا 
  تعديؿ التغيرات المناخية 
 التنمية 
 الكونية التأثيرات 
 ةتوفير الطاقة واالعتماد عمى الطاقات المتجدد 
  تقميؿ انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري 

 وتشمؿ  الفوائد التنظيمية: .2
  تحدد االسس الستخداـ الطاقة بنحو اكثر كفاءة 
  تعزيز سمعة المؤسسة 
 يؼ وتحسيف اداء االعماؿانخفاض التكال 
  ضماف مستوى اعمى مف السيطرة 
 تحديد فرص التحسيف 
  تمبية توقعات اصحاب المصمحة 
  تساعد المؤسسة عمى تحديد اىداؼ استيالؾ الطاقة 
  اظيار الشفافية والمصداقية وااللتزاـ 
  ثقافة اقوى لممؤسسة ولمعامميف بيا 

 وتشمؿ  الفوائد االقتصادية: .3
 اسعار الطاقة النخفاض حجـ الطمب انخفاض 
  توفير الطاقة عمى المستوى البعيد 

 خامسًا: فوائد ومزايا تطبيق
 ادارة الطاقةنظام 
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  توافر الطاقة الرتفاع العرض 
  ر ميزانيات عمومية لخدمة المجتمعتوفي 
  انخفاض اسعار السمع والخدمات 

 وتشمؿ  الفوائد االجتماعية: .4
 صورة تنظيمية مثالية 
  ص عمؿخمؽ فر 
  الصحة والرفاىية 
  تقميؿ مستوى الفقر 
 القيـ المدخرة 

 استيالؾ مف التقميؿ في تطبيقيا مزايا مف واالستفادة كافة المؤسسات في الطاقة إدارة نظـ تطبيؽ يمّكف   
دارة الطاقة  كونيا عف النظر وبغض المستقبؿ، في الطاقة استيالؾ عمى التركيز مع بفاعمية اليومية أنشطتيا وا 
 إدارة نظاـ فإف ،المؤسسة أنحاء جميع في لمعممية الطاقة سموكيات وتحفز لمطاقة ممارسات أفضؿ تعزز أداة

 يساعد إدارة نظاـ بوصفو العالـ أنحاء جميع في بو معترؼ( ISO 50001 : 2018) لممواصفة وفقاً  الطاقة
 .الطاقة إدارة نحو التزاميا إظيار عمى المؤسسة

 تكػاليؼ وفػورات غيػر أخػرى كبيػرة فوائػد (ISO 50001 : 2018) الطاقػة إدارة نظػاـ تطبيػؽ عػف ينػتج   
 زيادة مثؿ الطاقة غير أخرى فوائد عمى حصوليا المذكورة المواصفة تعتمد التي المؤسسات أظيرت فقد الطاقة،
 .وغيرىا الصيانة مستوى وانخفاض اإلنتاجية

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



14 

 

 

 بمراحؿ المؤسسة مستوى عمى تطبيقو يجري األخرى، الجودة إدارة بنظـ الحاؿ ىو كما الطاقة ادارة نظاـ اف   
 الطاقة استيالؾ " مصطمحي عمى التعرؼ الضروري مف التطبيؽ، مراحؿ عمى التعرؼ قبؿ  .ومنظمة متسمسمة

 معنػاه " الطاقػة اسػتيالؾ " ومصػطمح عنيػا، الغمػوض إلزالػة المواصػفة، فػي جػاء وكمػا " الطاقة استعماؿ " و "
 الطاقػة استيالؾ بيا يجري التي الطريقة الى يشير فأنو " الطاقة استعماؿ " اما لمطاقة، الفعمي االستيالؾ كمية
 ادارة نظاـ تطبيؽ مراحؿ اما وىكذا، النقؿ او االنتاج خطوط او والتبريد واالضاءة التدفئة مثؿ االستعماؿ نوع او

 :االتي النحو عمى فيي الطاقة

 اذ لمطاقػة، سياسػة وتأسػيس بإعػداد الطاقػة إدارة نظػاـ عمميػات تبػدأ:  (Energy Policy)سياسـة الطاقـة .1
 مع ومتسقة ومقنعة الفيـ وسيمة المدى وطويمة لمتنفيذ وقابمة صمة ذات الموضوعة السياسة تكوف أف ينبغي

 جميػع إلػى إبالغيػا ينبغػي عمييػا، والمصػادقة تطويرىػا وبمجػرد ،المؤسسػة فػي األخػرى اإلدارة نظػـ سياسػات
 الطاقػة جميػع الطاقػة سياسػة تتنػاوؿ أف ويجػب والمقػاوليف، والعػامميف والمشػرفيف المؤسسػة فػي االدارات

 بمتطمبات بالوفاء المؤسسة التزاـ السياسة تظير أف ويمـز الطاقة، إدارة لنظاـ المحدد المجاؿ في المستيمكة
 بتحسػيف والتعيػد وغيرىػا، القانونيػة المتطمبػات جميػع تمبيػة فػي والرغبػة،  ISO 50001 القياسػية المواصفة

 .باستمرار الطاقة أداء
 خطة وضع الطاقة إدارة نظاـ عمميات في التالية الخطوة تتضمف :(Energy Planning)تخطيط الطاقة  .2

 لسياسة المؤسسة تمبية كيفية لتحديد تنفيذىا يجري ما غالبا التخطيط وظيفة أف مف الرغـ عمى النظاـ، لتنفيذ
 المجاالت وتحديد التفصيمية، الطاقة خطط لوضع شموال أكثر بشكؿ تستخدـ أف أيضا يمكف انو اال الجودة،
 برنػامج ووضػع ) المسػتيدفة النقػاط( وغاياتيػا الطاقػة أىػداؼ ووضػع واسػتيالكيا الطاقػة السػتخداـ اليامػة

 :الخطة ىذه في ويفترض لتحقيقيا،
 كيفيػة لتحديػد والخػدمات والمنتجػات واألنشػطة العمميػات مراجعػة يجػري  :واسـتهالكها الطاقـة اسـتعمال . أ

 .يااستعمال أو الطاقة توليد عمى تؤثر قد والتي معيا التفاعؿ
بالغيػا الطاقػة وغايػات األىػداؼ تطػوير ) :المسـتهدفة النقـاط( والغايـات األهـداف . ب  أنحػاء جميػع فػي وا 

 .والغايات األىداؼ الى لموصوؿ برنامج وضع ويجري المؤسسة،
 المتطمبػػػات مػػػف وغيرىػػػا القانونيػػػة المتطمبػػػات الخطػػػة تحػػػدد :االخـــر  والمتطمبـــات القانونيـــة المتطمبـــات . ت

 .وتحقيقيا بيا االلتزاـ المنظمة عمى يجب التي بالطاقة المرتبطة

 ISO50001:2018نظام ادارة الطاقة مراحل تطبيق : سادساً 
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 الطاقػة إدارة نظػاـ فػإف الخطػة، عمػى الرسػمية استحصػاؿ الموافقػات بعػد (Implementation) : التنفيـذ .3
 إدارة نظػاـ مسػؤوليات وتخصػص وأنشػطتيا، المؤسسػة وظػائؼ والتنفيػذ مػع الفعمػي لمتكامػؿ جػاىز يكػوف

 المطموبػة الواجبػات أداء عمػى قػادريف يكونوا لكي بالخطة معرفتيـ لضماف العامميف  تدريب ويجري الطاقة،
 بيػذه القيػاـ كيفيػة وتحػدد محػددة، عمػؿ اجػراءات توضػع كمػا الطاقة، إدارة نظاـ وخطة سياسة مع يتفؽ بما

 :يأتي وكما .المحددة المياـ
 :الهيكل والمسؤولية . أ

 مباشرة غير أو مباشرة بصورة أنشطتيـ تؤثر قد الذيف لمعامميف والصالحيات والمسؤوليات األدوار تعرَّؼ 
 .استخداميا أو الطاقة توليد عمى

 فػي الطاقػة إدارة نظػاـ توافػؽ لضػماف ،"اإلدارة عػف ممثمػيف" العميػا اإلدارة قبػؿ مػف اإلدارة ممثػؿ تعيػيف 
  .الطاقة إدارة نظاـ أداء مشكالت عف واإلبالغ  ISO 50001متطمبات مع المؤسسة

تػأثيرًا كبيػرًا  عمميػـ يػؤثر قػد الػذيف العػامميف تػدريب متطمبػات المؤسسػة تحػدد :والكفـاءة والتوعيـة التـدريب . ب
 أو لػدييـ المناسػبيف والتػدريب التعمػيـ عمػى العػامميف يحصػؿ أف يجػب اذ استخداميا، أو الطاقة توليد عمى
 .الطاقة متطمبات مع لمتعامؿ خبرة

واألىػداؼ  الطاقػة سياسػة بشػأف الصػمة ذات المعمومػات عمػى لمحصػوؿ االتصػاؿ يتطمػب  :االتصـال . ت
 .المؤسسة أنحاء جميع في الطاقة إدارة ونظاـ والغايات،

 الطاقة، ويجب إدارة نظاـ أساسيات تصؼ التي المعمومات عمى الحفاظ يجب  :الطاقة إدارة نظام توثيق . ث
دارة منتظـ، أساس عمى الوثائؽ مراجعة  .ومستمر دوري بشكؿ وصيانتيا الوثائؽ ىذه وا 

الطاقػة  اسػتعماؿ عمػى كبيػر بشػكؿ تػؤثر أف يمكػف التػي االنشػطة تحديػد يجػب  :التشـغيمية الرقابـة . ج
وغاياتيا، وينبغػي اف تؤكػد المؤسسػة عمػى تنفيػذ ىػذه  المؤسسة بأىداؼ صمة ذات تكوف والتي واستيالكيا،

 تشتمؿ الظروؼ أف ويمكف متقنة، ظروؼ ظؿ في تنفيذىا لضماف الطاقة إدارة نظاـ لخطة وفقا العمميات
 .محددة تشغيؿ بمعايير موثقة اجراءات عمى لمرقابة الخاضعة

 عمى المرحمة ىذه تشتمؿ (Monitoring and Corrective Action) : التصحيحية واالنشطة الرصد .4
 عمػى ويتعػيف .واالجػراءات الوقائيػة التصػحيحية واالجػراءات المطابقػة عػدـ فػي والرصػد والفحػص التػدقيؽ
 :باآلتي القياـ المؤسسة
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 مػػػدى دوري كؿبشػػػ تقػػػيـ أف المؤسسػػػة عمػػػى يجػػػب: االخػػػرى والمتطمبػػػات القانونيػػػة لممتطمبػػػات االمتثػػػاؿ تقيػػػيـ . أ
ذا بيػا، المعمػػوؿ والمػػوائح ريعاتالتشػػ فػػي بيػا المعمػػوؿ المتطمبػػات لكػػؿ امتثاليػا  درايػػة عمػػى المؤسسػػة كانػػت وا 
 .امتثاليا حالة لتحديد الطاقة إدارة نظاـ تعماؿاس عمى قادرة المؤسسة تكوف أف فيجب امتثاليا، بحالة

 عنػد ريحصػ كؿبشػ فةلممواصػ المحػددة المتطمبػات مػع التعامػؿ الميػـ مف: الطاقة إدارة لنظاـ الداخمي التدقيؽ . ب
 .الطاقة ادارة لنظاـ الرئيسة العناصر مراعات فيجب مختمفيف، لنظاميف مزدوجة تدقيؽ بعممية القياـ

 المطابقػة عمػى عػدـ تحػدث أف يمكػف: الوقائيػة واالجراءات حيحيةالتص واالجراءات يحوالتصح المطابقة عدـ . ت
 وما ، ISO 50001 الطاقة ادارة نظاـ متطمبات تمبية عند يحدث ما فيناؾالمؤسسة،  في مختمفة توياتمس

 انشػطة عند تحدث انيا او االدارة، نظاـ في عمييا وصالمنص والتعميمات لإلجراءات وفقاً  العمؿ عند يحدث
 .النظاـ في عمييا المنصوص االىداؼ تحقيؽ

 واالنشػطة العمميػات جميػع مراجعػة النيائية المرحمة تتضمف (Management Review) : مراجعة االدارة .5
 التػي االخػرى والمتطمبػات القانونيػة المتطمبػات وجميػع الموضػوعة الطاقػة اداء ومؤشػرات والسياسػة واالىػداؼ
 وعمميػات لممنظمة الداخمي التدقيؽ عمميات مراجعة ينبغي كما، الطاقة إدارة لنظاـ المؤسسة قبؿ مف وضعت
 بمثابػة ىػي والعمميػات االنشػطة ىػذه كػؿ ،المسػتقبمية الوقائيػة االنشػطة ووضػع ومعالجتيػا االخطػاء تصػحيح
 التعػديؿ يجػري والمتطمبػات والعمميػات االنشػطة ىػذه بمراجعػة القيػاـ بعػد اذ االدارة، مراجعػة لعمميػة مػدخالت

 وينبغػي االدارة، مراجعػة لعمميػة مخرجػات االنشػطة ىػذه وتعد عمميا في تمكؤ او اخطاء وجود حاؿ في عمييا
 أف ضػماف عمػى الخطػوة ىػذه وتسػاعد كمػا اإلدارة، مراجعػة بعمميػة قياميػا يثبػت بمػا االحتفػاظ المؤسسػة عمػى
 التغييرات التي قد تطرأ عمى نظاـ ادارة الطاقة. لمعالجة الفرصة فرويو  بفاعمية يعمؿ النظاـ
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 الدليل المبادئ ت
 
 
1 

 
 
 اإلدارة التزام

 العميا

 الحد :لممؤسسات االجتماعية بالمسؤولية العميا اإلدارة التزاـ مف مستويات ثالثة ىناؾ
 اإلستباقي التغيير الخاص، االىتماـ ثقافة القانوني، االمتثاؿ مف األدنى
 اإلنتاجية عمى كبير إيجابي تأثير لو العميا اإلدارة التزاـ
 المواصػفات مػع أفضػؿ بشػكؿ المؤسسػات تتطػابؽ االرتبػاط، ضػعؼ مػف الػرغـ عمػى
 بيا التزاماً  أكثر العميا اإلدارة تكوف عندما البيئية
 العمؿ في البيئي السموؾ عمى مباشر غير بشكؿ يؤثر اإلدارة التزاـ

ــــــــــــــــــل ادارة 2  ممث
 الطاقة

 الطاقة استيالؾ لتقميؿ فاعمة طريقة الطاقة إدارة ممثمي تعييف يعد
 لممؤسسة األجؿ طويمة الشاممة الجودة أىداؼ في كبير بشكؿ اإلدارة ممثؿ يسيـ

 
3 

 
 أساس خط

 الطاقة

 األىػداؼ تحديػد أجػؿ مػف الحػالي الطاقػة السػتخداـ األساس خط تقدير الضروري مف
 الطاقة مف لمحد
 االعتبار في الصحيحة البداية نقطة بوضع إال البيئي االىتماـ نجاح تقييـ يمكف ال

 إمكانػات تقيػيـ فػي الحػراري االحتبػاس غػازات النبعػاث األسػاس خطػوط تسػاعد
 التخفيض

 
4 

 اهداف
 وغايات
 الطاقة

 صػناعة فػي الطاقػة عمػى لمحفػاظ مػرة ألوؿ واالسػتيداؼ المراقبة فكرة اقتراح جرى لقد
 البريطانية والمنسوجات والورؽ األلواح

 جداؿ فييا يوجد ال الطاقة استخداـ في الكفاءة لتحقيؽ األىداؼ تحديد فاعمية إف
 األىداؼ اعداد مبدأ الطاقة إلدارة المختمفة البرامج تدمج

 
 
5 

 
 توعية
 وتدريب
 العاممين

 إلػى تصػحيحيا يػؤدي أف ويمكػف الطاقػة، محطات بيئات عمى البشرية األخطاء تؤثر
 الطاقة استيالؾ في كبير انخفاض

 تػدريب فػي االسػتثمار خػالؿ مػف إال األجػؿ طويمػة التنافسػية الميػزة تحقيػؽ يمكػف ال
 العامميف
 أىدافيا تحقيؽ عمى المؤسسات ويساعد ، البيئية القضايا في الوعي مف يزيد التدريب

 "الخضراء"
 ضبط 6

 التوثيق
 بيػا المعمػوؿ لإلجػراءات الوصػوؿ تسػييؿ إلػى الوثػائؽ فػي الفاعػؿ الػتحكـ يػؤدي

 لمعامميف والمتاحة
 وجعػؿ لموثػائؽ الشػاممة الجػودة تحسػيف إلػى السياسػات مػف المنيجػي التحقػؽ يػؤدي

 ISO 50001 القياسية المواصفة مبادئ: سابعاً 
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 "الشخص عمى االعتماد" مف بدالً  "النظاـ عمى معتمدة" بالطاقة الميتمة اإلدارة
 الوثائؽ في التحكـ أحدىا العوامؿ، مف العديد عمى البيئية اإلدارة نظاـ نجاح يعتمد

 
 
7 

 
 التحسين
 المستمر

 المشاريع لبقاء حيوي أمر المستمر التحسيف
 تتطمػب وانمػا "السػريعة الحمػوؿ" خػالؿ مػف لمجػودة الفاعمػة اإلدارة تتحقػؽ أف يمكػف ال

 المستمر التحسيف عمى خاًصا تركيزاً 
 التحسػيف إطػار دمػج طريػؽ عػف التغييػرات مػع بسػرعة التكيػؼ لممؤسسػات يمكػف

 المستمر
 اعظـ نتائج تحقؽ الجودة إلدارة مستمر منيج تتبع التي المؤسسات

 

 

 

 اواًل: نبذة تعريفية عن الوزارة:  

عندما تأسست كمية الحقوؽ )مدرسة الحقوؽ  1908تأريخ مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي عاـ  ابتدأ
والتي اتخذت  1927سابقًا( وتبعتيا كميات اخرى مثؿ دار المعمميف العالية )التربية حاليًا( وكمية الطب عاـ 

جامعة بغداد وكانت تتضمف تسع  1957وتأسست عاـ  نظاـ ومناىج الكمية الطبية البريطانية وكميات اخرى.
 والموصؿ.البصرة  اتأسست جامعت 1967وفي عاـ  ،كميات وكما الحقت بيا معاىد عالية

نو الوثيقة التي تتسـ أالبد مف عرض سريع لممراحؿ التي مر بيا التعميـ العالي في العراؽ. يتسـ الدستور ب   
مف و تكوف مصدرًا ترتكز عميو استراتيجية التعميـ العالي بالثبات النسبي والقبوؿ العممي وعميو فاف الوثيقة س

المؤقت بالتعميـ العالي والبحث العممي فالدستور العراقي المؤقت لسنة  المبادئ االساسية التي كرسيا الدستور 
 وتمبية ،وتنمية التفكير العممي وروح البحث ،كاف ىدؼ التعميـ فيو رفع وتطوير المستوى الثقافي العاـ 1970

وخمؽ جيؿ قومي تقدمي في بنيتو يعتز بشعبو  ،متطمبات مناىج التطوير واالنماء االقتصادية واالجتماعية
ووطنو وتراثو ويتحسس بحقوؽ قومياتو كافة ، اما في الوقت الحاضر وبعد اف تغيرت مفاىيـ كثيرة وتغير 

عديؿ عمى بعض المفاىيـ السابقة التي المنيج الذي تبنتو القيادة السياسية في  العراؽ فكاف البد مف اجراء ت
والذي ترجـ في النصوص القانونية التي تضمنيا دستور جميورية العراؽ عاـ  1970تضمنيا دستور عاـ  

التعميـ عاماًل اساسيًا لتقدـ المجتمع وحؽ تكفمو الدولة وىو الزامي في المرحمة االبتدائية وكما اف  اذ عدّ  2005

 :تطبيق نظام ادارة الطاقة في الوزارة: ثامناً         
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نفًا الذي جعؿ التعميـ آ( مف الدستور المشار اليو 34نص المادة ) وما تضمنية ىذا الدولة تكفؿ مكافحة االم
 لألغراضفضاًل عف ذلؾ قياـ الدولة بتشجيع البحث العممي  ةمختمفال المجاني حقًا لكؿ العراقييف في مراحمو

تضمنت المادة المذكورة السممية بما يخدـ االنسانية وترعى التفوؽ واالبداع ومختمؼ مظاىر النبوغ الفكري كما 
الفقرة )ج( مف المادة الخمسيف المعدلة في  ألحكاـوينظـ بقانوف واستنادًا  ،أف التعميـ الخاص واالىمي مكفوؿ

)قانوف التعميـ العالي والبحث العممي( والذي  1970( لسنة 132الدستور المؤقت فقد صدر قانوف رقـ )
 .)قانوف مؤسسة المعاىد الفنية ( 1976( لسنة 34قانوف رقـ  )ومنيا  صدرت بموجبو انظمة لتسييؿ تنفيذه

ما عنى بكؿ كانت مؤسسة المعاىد الفنية مؤسسة شبو رسمية ترتبط بوزارة التعميـ العالي والبحث العممي وت  
تولت الوزارة تنفيذ سياسة الدولة  1970( لسنة 132االطر الفنية الوسطى وبموجب القانوف ) بإعداد ؽيتعم
وية والثقافية والعممية والتكنولوجية في نطاؽ المؤسسات الرسمية واالىمية والتي تستيدؼ احداث تغيير الترب

نوعي في الحركة العممية وتحقيؽ االنسجاـ والتكامؿ بيف مناىجيا واىدافيا وتنوع الدراسات والبحوث العممية 
عداد العمماء إالجيؿ والتخمؼ فضاًل عف جيؿ متحرر مف  إلعداد ،العميا واالختصاصات التقنية والتكنولوجية

والمفكريف واالساتذة الجامعييف والمدرسيف والخبراء والعناية بالبحث العممي ورعاية وتشجيع ودعـ مواىب 
االبداع واالبتكار كما انيا اكثر ادواتيا  فعالية وجدوى في تمكينيا مف السير قدمًا في اتجاه تحقيؽ اىدافيا 

 النسانية وبناء عالـ افضؿ.الوطنية والقومية وا
الذي الغي بدوره بالقانوف رقـ  1983( لسنة 55وقد الغي القانوف المشار اليو اعاله بموجب القانوف رقـ )   
تيدؼ الوزارة احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العممية والتقنية  النافذ وبموجبو 1988( لسنة 40)

ة والبحثية بما يحقؽ التفاعؿ المستمر بيف الفكر والممارسة باتجاه تحقيؽ والثقافية وتوجيو المؤسسات التعميمي
  االصالة والرصانة العممية والتفاعؿ مع التجارب والخبرات االنسانية.

 ثانيًا: المهام االساسية لموزارة.
عمى توجيو مؤسسات التعميـ العالي والبحث العممي لتكوف قوة فاعمة ومؤثرة وتشكيالتو يعمؿ مركز الوزارة 

 : مف خالؿ االتي في المجتمع العراقي 

نظاـ تربوي وتعميمي يوفر فرص التعميـ والتعمـ لمجميع بما يحقؽ متطمبات المجتمع المتحضر تطبيؽ  .1
 ية وحقوؽ االنساف.ويسيـ في بناء االنساف ويرسخ مبادئ المواطنة الصالحة والديمقراط
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وتطويره مستمدًا مف طبيعة المجتمع العراقي ،  والبحث العممي اصالح نظاـ التربية والتعميـ العالي .2
ومف حاجاتو ومتطمباتو تقدمو بما يجعمو مشاركًا فاعاًل في إنتاج المعرفة، مع االستخداـ األمثؿ لمموارد 

 الـ في العراؽ.تحقيؽ السلالبشرية والطبيعية )المادية( والمالية، 
 .تعميـ يؤمف تكافؤ الفرص .3
 تعميـ ذو جودة عالية. .4
 تعميـ يسيـ في التنمية الشاممة. .5
 تعميـ يحقؽ متطمبات المجتمع المتحضر. .6
 ة.كمنظومة تعميمية فاعمة ودينامي .7
عداد خريجيف في مختمؼ التخصصات الطبية واليندسية والعممية واإلنسانية يمتمكوف مف المعارؼ إ .8

الصحية والزراعية والصناعية والتعميمية والخدمية  كافة ما يؤىميـ لمعمؿ في قطاعات الدولةوالميارات 
بالعمـ والمعرفة وليا القدرة عمى مواكبة التطور الحاصؿ في وغيرىا، كذلؾ توفير أجياؿ جديدة مزودة 

 توفير فرص التعميـ الجامعي. عف طريؽالعالـ 
 لجامعييف والخبراء المختصيف.اعداد العمماء والمفكريف واألساتذة ا  .9

 الدولة كافة. وقطاعاتالعناية بالبحث العممي والذي ييدؼ لحؿ مشاكؿ المجتمع  .10
 رعاية مواىب االبداع واالبتكار وتشجيعيا. .11
االقميمية والبحث العممي االىتماـ بتطوير العالقات العممية والثقافية مع مؤسسات التعميـ العالي  .12

 .االنسجاـ والتكامؿ في مجاالت العمـ والمعرفةمف أجؿ تحقيؽ  ؛والعالمية
 

 لهيكل التنظيمي لموزارة:اثالثًا:    

 

 

 

 



 هيئة الرأي
 الوزيــــر

 قسم هيئة الراي

 مستشارو الوزارة

 مكتب الوزير

وحدة المجمس 
 االستشاري

 قسم الرقابة و التدقيق

 قسم العقود الحكومية

 قسم شؤون المواطنين

مكتب التصاريح 
 االمنية

 قسم االعالم االلكتروني

قسم التحرير و المتابعة 
 الخبرية

الدار الجامعية 

للطباعة والنشر 

 والترجمة

مركز بحوث 
السرطان والوراثة 

 الطبية

وكيل الوزارة لشؤون  البحث العمميوكيل الوزارة لمشؤون 

تشكيالت الوزارة الجامعات  العلمية والعالقات الدولية

و الهيئتين و المجلس 

 العراقي

 وكيل الوزارة لمشؤون االدارية

 النفسيةمركز البحوث 
 بمستوى مديرية عامة

 االعتمادقسم 
 االنشطة الطالبيةقسم 

تقويم قسم 

 االداء
قسم شؤون األقسام 

 الداخمية

 قسم ضمان الجودة

 قسم التقويم العممي

جهاز االشراف و التقويم 
 العممي

 الجامعيقسم االشراف 

 المتابعةقسم 

 الدراسات خارج العراق قسم

 الدارسين خارج العراققسم 

المنظمات العربية قسم 
 والدولية

تقويم وتعادل قسم 

 الشهادات

 العالقات الثقافيةقسم 

البعثات دائرة 

 والعالقات الثقافية

دائرة ضمان 

الجودة واالعتماد 

 االكاديمي

دائرة الدراسات و 
 التخطيط و المتابعة

 قسم الدراسات والتخطيط

 قسم االحصاء والمعموماتية

 قسم التطوير والتنمية البشرية

 قسم القبول المركزي

 قسم الحاسبة االلكترونية

 دائرة البحث والتطوير

قسم تطوير وتحديث 
 المناهج

 الشؤون العلميةقسم 

 التنسيق والتعاون العلمي قسم 

 الدراسات العلياقسم 

 ادارة المشاريع الريادية قسم

دائرة االعمار و 
 المشاريع

 قسم المشاريع

 قسم المتابعة

قسم اعمار 

 الجامعات

 القسم الهندسي

 قسم الصيانة

الدائرة اإلدارية و 
 المالية

قسم الحسابات 
 الجارية

قسم الحسابات 
 االستثمارية

قسم الموازنات و 

 شؤون الجامعات

قسم صندوق 
 التعليم العالي 

قسم تكنولوجيا 

 المعلومات

 الدائرة  القانونية

قسم الحقوق و 

 الدعاوى

قسم االستشارات 

 و التشريعات

قسم الموارد 

 البشرية

 قسم اللجان 

 قسم المتابعة

 عاميديرها مدير دائرة   ـ

 يديرها معاون مديردائرة  -

 اداريارتباط  -

 اشراففني او ارتباط  -

 

قسم شؤون 

 الديوان

قسم الحقوق و 

 االمالك

 قسم تمكين المرأة
قسم قناة الجامعية 

 الفضائية 

قسم البرنامج 

 الحكومي

السالمة واالمن الكيمياوي  قسم
 والبيولوجي واالشعاعي

 قسم حاضنة التعليم العالي

 مركز البحوث النفسية
 بمستوى مديرية عامة

 متابعةعملقسم 
 المكاتب االستشارية

دائرة التعليم 

 الجامعي االهلي

 شؤون الطلبةقسم 

 االستحداثقسم 

 االشراف والمتابعةقسم 

 التخطيطقسم 

الشؤون قسم 
 العلمية

 دائرة العالقات واالعالم
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الوزارة عمى المصادر االربعة لمطاقػة يػا اداع عمميػا تعتمد رابعًا: آلية عمل ومراقبة مصادر الطاقة في الوزارة:   
 وكما يأتا:

 وانشػطتيا عممياتيػا يػا الػوزارة عمييػا تعتمػد التػا المصػادر اىػـ مػف الكيربائيػة الطاقػة تعػد مصددر الهرربدا : .1
 قسػـ مػف تصػدر التػا الشػيرية التقػارير الػى واسػتناداً  وغازيػة  بخاريػة توليػد محطػة تمتمػؾيػالوزارة  الداخميػة 

 الصػيانة قسػـ ( ويعدMW 20لممحطتيف ) الكيربائية القدرة الى دائرة االعمار والمشاريع تبمغ الصيانة والتابع
نتػاج مراقبة عف المسؤوؿ  الػوزارة خػارج تقػع التػا البنايػاتبعػ   باسػتنناع الكيربائيػة بالطاقػة الػوزارة وتزويػد وا 
 تقارير وتريع يييا االستيالؾ كميات وتقاس الكيرباع لوزارة تابعة خارجية كيرباع محطات مف تزويدىا ييجري
 ويقػاً  لمػوزارة التابعػة لمبنايػات الكيربائيػة الطاقػة حصػة تخصػي  يجػري كمػا الصػيانة  قسػـ الػى عنيػا شػيرية

 القواطػع باعتمػاد مسػؤولة لجنػة خػالؿ مػف التخصػي  ىػاامراقبػة  وتجػري الصػيانة قسػـ أعػدىا التػالمدراسػة 
 عمى الصيانة قسـ ويعمؿ المقررة  الحصة عمى الكيرباع نقؿ خطوط عمى التجاوزات ريع اجؿ مف االلكترونية

 .وتوصيات لمواقع تحميالً  متضمنة شيرية تقارير اعداد

 بتبديؿ قامت واف سبؽ اف الوزارة تبيف يقد الصيانة لقسـ المسؤوليف مع الشخصية المقابالت خالؿ مف    
 الوزارة مستوى عمى ليس ولكف (LED)االقتصادية المصابيح الى العادية المصابيح مف الكيربائية المصابيح

 الطاقة عمى تعمؿ كيربائية ماع سخانات بوضع الصيانة قسـ خالؿ مف قامت اف الوزارة عف يضالً  ككؿ
 .لموزارة السيوؿ المالية قمة الى تعود والتطوير االستبداؿ بعمميات التوقؼ أسباب اف تبيف وقد الشمسية 

 البنػزيف بشػراع الػوزارة تقػوـ اا  الػوزارة عمييػا عتمػدت التػا الميمػة المصػادر مف البنزيف مصدر مصدر البنزيف: .2
 بناعً  لمبنزيف الوزارة حصة بتحديد األخيرة تقوـو  مسبقًا  محددة كميات ويؽ النفطية المنتجات توزيع شركة مف
 رسمية موايقات خالؿ مف اال تغييرىا يمكف ال نابتة الكمية ىاه وتعد الغر   لياا المشكمة المجنة تقرير عمى

 يا الوزارة عدد زيادة منؿ محددة وألسباب النفطية المنتجات توزيع شركة الى الوزارة مف يقدـ رسما وطمب

 اسػتمارة لكػؿ مولػد  تخصػ  اا  لمػوزارة  البنػزيف اسػتيالؾ عمميػة متابعػة عف المسؤوؿ ىو قسـ الصيانة يعد    
 لكػؿ اليػوما االسػتيالؾ كميػات ومراقبة حساب ويجري بالبنزيف التزود كمية تسجيؿ خالليا مف يجري بيا خاصة

 .الصيانة قسـ قبؿ مف االستمارات ىاه خالؿ مف المولدات

باسػتالـ حصػتيا  الػوزارة تقػوـ اا   الوزارة عمييا تعتمد التا المصادر بيف مف الكازوليف يعدمصدر الكازوليف:  .3
 مػف تكػوف بالكػازوليف الػوزارة تشػكيالت تزويػد عممية اف كما النفطية المنتجات توزيع شركة مف الكازوليف مف
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 مفاتحػة تػتـ لكػا الطمػب عمػى المصػادقة وتجػري الصػيانة قسـ الىالكازوليف  بوقود التزويد طمبات ريع خالؿ
 كميػة تحديػد جػرى وقػد المطموبػة  الكميػة مراجعػة تجػري وايضػاً  المقػدـ الطمػب تزويػد لغػر المخػازف  قسػـ

 الػوزارة تحتاجيػا التػا الكػازوليف كميػة المجنػة ىاه تحدد اا انفًا  اكرت التا المجنة خالؿ مفلموزارة  الكازوليف
 لموزارة. الكازوليف كمية تضميف عف يضالً 

 وزارة مػف المػاع مػف حصػتيا مػف خػالؿ اسػتالـ يكػوف الميػاه عمػى الػرئيس الػوزارة اعتمػاد اف الميدا:: مصددر .4
  .الموارد المائية

 

 
 لممواصفة الماكورة لممصادر ويقاً  الوزارة وتشكيالتيا يا الطاقة إدارة لنظاـ الفعما الواقع وتقييـ سيتـ قياس    

 الوزارة وتشكيالتيا لطاقة الموارد الرئيسية تعد والتا )المياه الكازوليف  البنزيف  الكيرباع (وىا  لمطاقة األربعة
الفح   ااا سيتـ ممئ المعمومات المطموبة عف طريؽ المقابالت الشخصية والمشاىدات  قائمة باستعماؿ

 ات  باستعماؿ المقياس الخماسا.الفعمية لمتأكد مف دقة المعموم
 االلتزام المحور االول: .1

 
 ت

 
 المتطلب

 
 الفقرات

 مصادر الطاقة

با 
رر
اله

زين 
البن

لين 
زو
الها

 
يا:
الم

 

 
 
1 

 
ادارة 
 الطاقة

     .الطاقة استيالؾ ادارة يوائد المؤسسةتفيـ  1.1
 تحسػينات بتحقيػؽ االلتػزاـ أىميػة تمامػا المؤسسػة تفيػـ 2.1

 .الطاقة أداع يا مستدامة
    

     .الطاقة ادارة نظاـ اشكاؿ مف شكؿ المؤسسة تمتمؾ 3.1
 ادارة نظػاـ اجػزاع جميػع تػالعـ كيػؼ المؤسسػة تعػرؼ 4.1

 .بفاعمية معاً  الطاقة
 

    

 ISO 50001: 2018قياس وتحليل واقع ادارة الطاقة في الوزارة : تاسعاً         
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 الثاني: التخطيط المحور .2

المجدددددددال  2
 والحدود

     .وتونقو الطاقة ادارة نظاـ مجاؿ المؤسسة تحدد  1.2
 يشػمؿ سػوؼ المؤسسػة اقسػاـ مػف قسػـ أي المؤسسػة تحػدد  2.2
 .وتونقو الطاقة ادارة نظاـ ضمف

    

سياسددددددة  3
 الطاقة

     .االعماؿ سياسات يوائد المؤسسة تدرؾ  1.3
 تتضمف بيئة سياسة او طاقة سياسة المؤسسة تمتمؾ 1.3

 .الطاقة
    

 
 
4 

 
 

 الموارد

     .محدد  )تنظيما( اداري ىيكؿ المؤسسة لدى  1.4
 ادارة لنظػاـ النػاجح لمتشػغيؿ الالزمة الموارد المؤسسة تحدد  2.4

 .الطاقة
    

 ادارة نظػاـ تنفيػا مسػؤولية يتحمػؿ شخصػاً  المؤسسػة تحػدد  3.4
 .الطاقة

    

 لمقيػاـ والوقػت الصػالحية لديػو المؤسسػة يػا شػخ  كػؿ  4.4
 .بدوره

    

     .الطاقة إلدارة محدد مدير المؤسسة تكمؼ  5.4

 
 ت

 
 المتطلب

 
 الفقرات

 مصادر الطاقة

با 
رر
اله

زين 
البن

لين 
زو
الها

 
يا:
الم
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 التخطيط

 اتنفيػ حػوؿ طىوالوسػ االعميػ االدارة ؿقبػ مػف التػزاـ ؾىنالػ 1.5
 .الطاقةإدارة  اـنظ

    

 نظػاـ تنفيػا حػوؿ المكمػؼ الشػخ  قبػؿ مػف التػزاـ ىنالػؾ 2.5
 .الطاقة ادارة

    

المتطلبددددددددددددات  6
القانونيددددددددددددددددة 
والمتطلبدددددددددات 

 االخرى

 استعماليا عمى تنطبؽ التا القوانيف جميع المؤسسة تحدد  1.6
 .لمطاقة

    

 عمػى تنطبػؽ التػا االخػرى المتطمبػات المؤسسػة تحػدد  2.6
 .لمطاقة استعماليا

    

 مافلضػ المعنيػيف خا لألشػ ؤوليةالمسػ المؤسسػة تحػدد  3.6
 .األخرى والمتطمبات الصمة اات لمقوانيف اؿاالمتن
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7 

 
 
 
 
 
 

مراجعددددددددددددددددددددة 
 الطاقة

 ادربمصػ المتعمقػة المتاحػة البيانػات كػؿ المؤسسػة تجمػع  1.7
 .بيا ةالخاص الطاقة

    

 يا الطاقة تيالؾواس تعماؿاس تحميؿ عمى المؤسسة تعمؿ  2.7
 .المستقبؿ يا واستيالكيا الطاقة واستعماؿ والحاضر  االماض

    

 مجاليػا ضػمف اليامػة لمطاقػة اسػتعماؿ المؤسسػة تحػدد  3.7
 .وحدودىا

    

 تؤنر التا وكمياتيا الصمة اات المتغيرات المؤسسة تحدد  4.7
 .الطاقة استيالكيا عمى

    

 تحميػؿ عمميػة لتسػييؿ البيانػات مصػادر المؤسسػة تحػدد  5.7
 .األداع

    

     .بيا الخا  الطاقة أداع تحميؿ عمى المؤسسة تعمؿ  6.7
 تعماؿالسػ يةاالساسػ الخطػوط ياغةبصػ المؤسسػة تقػوـ 7.7

 وؼسػ التػا (EnPIs) الطاقػة اداع ومؤشػرات (EnBs) الطاقػة
 .بيا الخا  الطاقة اداع لمراقبة تخدمياتس

    

 لمتػأنير األكبػر القػدرة لػدييا التػا الجيػات المؤسسػة تحػدد 8.7
 .الطاقة أداع عمى

    

     .القادمة لممدة الطاقة لقياس خطة المؤسسة تضع 9.7
     .الطاقة أداع تحسيف ير  لتحديد طريقة المؤسسة تطور 7..1

 الطاقػػة اداع مؤشػػرات سػػتراقب كيػػؼ المؤسسػػة تقػػرر 1.8 قياس االدا  8
(EnPIs). 

    

 أداع يمبػا ال عنػدما بػو القيػاـ بيجػ مػا المؤسسػة تقػرر 2.8
 .توقعاتيا الطاقة

    

تحديددددددددددددددددددددددددد  9
االهددددددددددددددددددا  
 وخطط العمل

 لممػدة بيػا الخػا  األداع لتحسػيف ىػدييا المؤسسػة تحػدد 1.9
 .القادمة

    

 لممػدة األداع لتحسػيف العمػؿ خطػط المؤسسػة توضػح 2.9
 .القادمة

    

     .المؤسسة بأىداؼ الموضوعة العمؿ خطة تفا 3.9
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 المحور الثالث: التنفيذ .3

 

 ت

 

 المتطلب

 

 الفقرات

 مصادر الطاقة

با 
رر
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زين 
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لين 
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يا:
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11 

 
التوعية 
والتدريب 
 والهفا ة

     .الطاقة سياسة المؤسسة يا العامميف جميع يدرؾ .1.1
 أداع تحسػيف يوائػديػا المؤسسػة  العػامميف جميػع يػدرؾ .2.1
 .الطاقة

    

 يػا الطاقػة إلدارة دورىػػـ العػػامميف جميػػع يػدرؾ  .3.1
 المؤسسة.

    

     .الموضوعة بالتدري خطط بتنفيا المؤسسة تقوـ  .4.1
 
 
11 

 
 

 االتصال

 الطاقة اداع حوؿ المؤسسة يا داخمية االتاتص ىنالؾ  1.11
 .الطاقةإدارة  ونظاـ

    

 الميتمػػيف لمعػػامميف يسػػمح اجػػراع المؤسسػػة لػػدى  2.11
 الطاقػة إدارة نظػاـ وتحسػيف الطاقػة أداع تحسيف يا بالمساىمة
 .بيا الخا 

    

 إدارة نظػاـ حػوؿ لممؤسسػة خارجيػة اتصػاالت ىنالػؾ  3.11
 .الطاقة
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 التوثيق

     .الطاقة ادارة نظاـ تونيؽ عمى المؤسسة تعمؿ  1.12
 الخاصػة الونػائؽ لمراقبػة ياعمػة عمميػة المؤسسػة لػدى  2.12
 .الطاقة ادارة بنظاـ

    

 نظػاـ بأنشػطة المرتبطػة بالسػجالت المؤسسػة تحػتفظ  3.12
 .الطاقة ادارة
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الرقابدددددددددددددددددة 
 التشغيلية

 ييما يانةوالص غيؿالتش اتممارس أىمية المؤسسة تدرؾ  1.13
 .الطاقة مجاؿ يا بأدائيا يتعمؽ

    

 عمػؿ تعميمػات أو مونقػة عمميػات المؤسسػة تمتمػؾ 2.13
 .بيا الخاصة الطاقة تحسيف وحدات وصيانة لتشغيؿ
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 المحور الرابع: الفحص .4

التصدددددددددددميم  14
الفاعددددددددددددددددل 

 للطاقة

 ميـتصػ عنػد الطاقػة أداع االعتبػار بعػيف المؤسسة تأخا 1.14
 .النظـ وتحديث الجديدة المرايؽ

    

     .لمطاقة ياعؿ تصميـ منيج المؤسسة تمتمؾ 2.14
     .التكميؼ تصحيح أداع يوائد المؤسسة تقدر 3.14

 
15 

 
 المشتريات

 يعتمػد ترياتمشػال تقيػيـ بػأف مجيزييػا المؤسسػة تبمػغ 1.15
 .الطاقة أداع عمى جزئياً 

    

 قد التا المشترات المواد كمفة تقييـ عمى المؤسسة تعمؿ 2.15
 يا المواد ىاه استعماؿ عمر مدى عمى الطاقة اداع عمى تؤنر

 .العمميات

    

 أف يمكػف التػا لممػواد الشػراع فاتمواصػ المؤسسػة لػدى 3.15
 .الطاقة أداع عمى تؤنر

    

 خػالؿ مػف الطاقػة كمػؼ لتقميػؿ يرصػة المؤسسػة امػاـ 4.15
 .شراعىا

    

 

 ت
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 الفقرات
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المراقبدددددددددددددة 
والقيدددددددددددداس 

 والتحليل

 ةالرئيس ائ الخص وتحميؿ وقياس بمراقبة المؤسسة تقوـ 1.16
 .الطاقة أداع تحدد التا لمعمميات

    

     .دقيقة بالقياس الخاصة معدات أف المؤسسة تضمف 2.16
 بيا ةالخاص العمؿ خطط ياعمية بانتظاـ المؤسسة تقيـ  3.16
 .والغايات األىداؼ لتحقيؽ

    

     .بانتظاـ الفعما الطاقة أداع مف المؤسسة تتحقؽ  4.16
 االنحرايػات حػوؿ اجػراع اتخػاا عمػى المؤسسػة تعمػؿ  5.16
 .الطاقة ادارة نظاـ يا الكبيرة

    

 ةصػػالخا العمميػات مػػف بانتظػاـ المؤسسػػة تتحقػؽ  6.16
 الكبيرة الطاقة تخداماتباس
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تقيدددددددددددددددددددديم  17
االمتثدددددددددددددال 
للمتطلبددددددات 
القانونيددددددددددة 
والمتطلبددددات 

 االخرى

 اريةالس القانونية لممتطمبات الياامتن مدى المؤسسة تقيـ  1.17
 .دوري بشكؿ األخرى والمتطمبات

    

     .القانونا اؿلالمتن تقييميا نتائج المؤسسة تسجؿ  2.17

 
 
18 

 
 

التدقيق 
 الداخلي

 مػف الغػر  المؤسسػة يػا المعنيػوف العػامموف يفيػـ  1.18
 .الداخما التدقيؽ

    

     .زمنية لجداوؿ ويقاً  الداخما لمتدقيؽ خطة المؤسسة لدى 2.18
 بشػكؿ الػداخما التػدقيؽ برنػامج تنفيػا المؤسسػة تسػتطيع 3.18

 .ونزيو موضوعا
    

 وتضػمف الداخميػة التػدقيقات بسػجالت المؤسسػة تحػتفظ 4.18
 .المتابعة اجراعات استكماؿ

    

     .التكميؼ تصحيح أداع يوائد المؤسسة تقدر 3.14
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عددددددددددددددددددددددددم 
 المطابقة

 عػدـ حػاالت وتصػحيح لتحديػد ليػةآ المؤسسػة لػدى 1.19
 .المطابقة

    

 المطابقػة عػدـ حػاالت لمراجعػة ليػةآ المؤسسػة لػدى 2.19
 .المحتممة

    

 عػدـ حػاالت بشػأف كاييػة بسػجالت المؤسسػة تحػتفظ 3.19
 .المطابقة

    

 عمميا يجري وريةضر  تغييرات اية بأنو المؤسسة مفتض 4.19
 .المحددة المطابقة عدـ بحاالت ترتبط الطاقة إدارة لنظاـ

    

     .والوقائية التصحيحية االجراعات ياعمية المؤسسة تراجع 5.19
مراجعدددددددددددددددة  21

االدارة 
والتحسدددددددين 
 المستمر

 مالعمػة مػدى لمراجعػة خطػة لممؤسسة العميا اإلدارة لدى .1.2
 .الطاقة إدارة نظاـ وياعمية وكفاعة

    

     .المستمر التحسيف ويوائد مبادئ المؤسسة تفيـ .2.2

 اثبات 21
 المطابقة

 لنظػاـ االيػزو شػيادة عمػى الحصػوؿ يوائد المؤسسة تعا 1.21
 .الطاقة إدارة
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 النطاق .1
 وتحديث وصيانة وتنفيا تخطيط حوؿ متطمبات يشمؿ وىاا. الدولا المعيار نطاؽ تفاصيؿ البند ىاا يوضح
 .الفعالة االتصاالت إلى باإلضاية الطاقة إدارة نظاـ
 المعيارية المراجع .2
 منؿ الترقيـ مخطط نفس عمى الحفاظ أجؿ مف بالفقرة االحتفاظ يتـ. المعيار داخؿ معيارية مراجع توجد ال

 .األخرى ISO إدارة نظاـ معايير جميع
 

 لنظػاـ الشػيادة مػنح ىيػأة اختيػار كيفيػة المؤسسػة تعػرؼ 2.21
 .الطاقة ادارة

    

 ىيئػات تتخػاىا التػا بػالخطوات درايػة عمػى المؤسسػة اف 3.21
 ISO شػيادة عمػى لمحصػوؿ طػؿ تقػديـ بعػد يادةالشػ مػنح

50001 . 

    

 مػنح ىيػأة لتػدقيقات مسػتعديف والعػامميف المؤسسػة اف 4.21
 .الشيادة

    

التهامددل مددع  22
انظمدددددددددددددددددة 

االدارة 
 االخرى

 االدارة انظمػة بػيف المشػتركة العناصػر المؤسسػة تفيػـ 1.22
 .االخرى

    

 يغطػا متكامػؿ ادارة نظػاـ تطػوير كيفية المؤسسة تعرؼ 2.22
 .نظاـ مف أكرر
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 والتعريفات المصطلحات .3
 المعيار أنحاع جميع يا المستخدمة اليامة لممصطمحات رسمية تعريفات القسـ ىاا يقدـ
 المنظمة سياق .4

 القضايا تحديد إلى ستحتاج. المعايير بقية ويدعـ بؾ الخا  الطاقة إدارة نظاـ سياؽ البند ىاا يحدد
 القيمة تقديـ كيفية وكالؾ   الميتمة واألطراؼ المصمحة أصحاب وتوقعات واحتياجات والداخمية الخارجية

 .القيمة خمؽ مفيوـ جزئًيا يتناوؿ أنو كما. ليـ
 أيًضا يغطا بؿ   يحسب المحتممة المشكالت أو المشكالت" المشكمة" مصطمح يغطا ال   الحالة ىاه اي

 القانونية والمتطمبات المتغيرة الظروؼ منؿ   معالجتيا النظاـ عمى يتعيف التا الميمة الموضوعات
 توضيح إلى النطاؽ ييدؼ. الطاقة إدارة نظاـ نطاؽ تحديد أيًضا البند ىاا يتضمف. األخرى وااللتزامات

 وتنفياه اإلدارة نظاـ إنشاع 4 البند منؾ يتطمب   الؾ إلى باإلضاية. الطاقة إدارة نظاـ تطبؽ التا الحدود
 ويتضمف:  المعيار لمتطمبات ويًقا باستمرار وتحسينو وصيانتو

 ييـ المؤسسة وسياقيا 
  ييـ متطمبات وتوقعات االطراؼ اات الصمة 
  تحديد مجاؿ نظاـ ادارة الطاقة 
  نظاـ ادارة الطاقة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرم المؤسسة وسياقرااواًل : 
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ثانيًا : فرم احتياجات وتوقعات االطرا  ذات 
 الصلة 
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 قيادةال .5
 يا ويتحكموف يوجيوف الايف األشخا  مجموعة أو الشخ  وىا" العميا اإلدارة" دور الفقرة ىاه تتناوؿ   

 يا الطاقة إدارة نظاـ دمج خالؿ مف وااللتزاـ القيادة إظيار ىو الؾ مف والغر . مستوى أعمى عمى مؤسستؾ
 إنشاع إلى وتحتاج اإلدارة نظاـ يا أكبر مشاركة العميا اإلدارة ُتظير أف يجب. لممؤسسة العامة اإلستراتيجية

 .مباشر بشكؿ المطموبة تمؾ تتجاوز مؤسستؾ بسياؽ خاصة التزامات تتضمف أف يمكف والتا   الطاقة سياسة
   المفتاح ىو االتصاؿ. اإلدارة لنظاـ المستمر بالتحسيف العميا اإلدارة التزاـ عمى أكبر تركيز أيًضا ناؾى      
 جميع قبؿ مف وييميا وصيانتيا وتوصيميا   وتفاصيؿ ىيكؿ تويير ضماف مسؤولية العميا اإلدارة وتتحمؿ
 .الطاقة إدارة نظاـ عمؿ إطار تطوير إلى باإلضاية المناسبة الطاقة سياسة عف مسؤولوف أنيـ كما. األطراؼ

 األشخا  دعـ إلى باإلضاية   الصمة اات والصالحيات المسؤوليات تعييف إلى العميا اإلدارة تحتاج   أخيًرا
 والصيانة التنفيا( يرؽ) يريؽ ميارات مجموعة عمى اعتماًدا. وتطوره وتنفياه النظاـ تطوير أنناع المعنييف
 أو/   المناسبة بالخبرة الفريؽ أعضاع جميع يتمتع الؾ مف التأكد أيًضا اإلدارة عمى يتعيف   المختار والتحسيف

 .بنجاح إلييـ الموكمة المياـ إلنجاز التدريب يتمقوف
  القيادة وااللتزام 

  سياسة الطاقة 

 االدوار المؤسسية والمسؤوليات والصالحيات 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التاكد مف اف سياسة 
الطاقة واالىداؼ 

ومستيديات الطاقة قد 
 تـ تحقيقيا 

التأكد مف تواير الموارد 
المطموبة لنظاـ ادارة 

 الطاقة 

التأكد مف تشكيؿ يريؽ 
 ادارة الطاقة 

 

Ensure that the 
energy policy 
objectives and 

energy targets are 
established 

Ensureing that the 
Resources needed 
for the EnMS are 

availabe 

Ensureing that 
formation of energy 
management team 

 

Ensure that the 
EnMs scopw and 
boundaries are 

established 

التأكد مف اف نظاـ ادارة 
والحدود الطاقة والمجاؿ 
 تـ انشائيا
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 تخطيطال .6
 يا المحددة والفر  المخاطر مف كؿ لمعالجة لإلجراعات المؤسسة تخطيط كيفية عمى البند ىاا يركز     
 مف مجموعة مف كؿ لمعالجة إجراع مف بدالً    التخطيط عممية واستخداـ تطوير عمى تركز وىا. 4 البند

 لنظاـ الطاقة وأىداؼ أىداؼ تحديد أيًضا البند ىاا متطمبات تتضمف. عوامؿ بياه المرتبطة والمخاطر العوامؿ
 عمى تركيز أيًضا ىناؾ. كمييما لتحقيؽ والبشرية المالية الموارد منظور مف مطموب ىو وما الطاقة إدارة

 مؤشرات وتحديد   مقدارىا عف يضالً    المؤسسة قبؿ مف المستخدمة الطاقة أنواع تقيـ التا الطاقة مراجعة
 .الطاقة بيانات جمع وخطة األساسية الطاقة( خطوط) وخط   الطاقة أداع

 .الدعم7
 الطاقة إدارة نظاـ مسؤوليات إكماؿ مف مؤسستؾ ستمكف التا والعمميات الخطط بتنفيا كمو البند ىاا يتعمؽ    

 إلى المؤسسات ستحتاج. اإلدارة نظاـ موارد احتياجات جميع يغطا لمغاية قوي مطمب ىاا. بنجاح بيا الخاصة
 وقدرتو اإلدارة نظاـ أداع عمى   سيطرتيا تحت   تؤنر بأعماؿ يقوموف الايف لألشخا  الالزمة الكفاعة تحديد
 إلى المؤسسات تحتاج   الؾ إلى باإلضاية.  المناسب التدريب عمى حصوليـ وضماف بالتزاماتو الوياع عمى
 يمكف وكيؼ   الطاقة بسياسة دراية عمى المنظمة سيطرة تحت يعمموف الايف األشخا  جميع أف مف التأكد
 متطمبات أيًضا ىناؾ. الطاقة إدارة لنظاـ االمتناؿ عدـ عمى المترتبة واآلنار الؾ عمى عمميـ يؤنر أف
 .محددة بيانات ومراقبة وتحديث بإنشاع تتعمؽ التا" المونقة المعمومات"
 العملية  .8
 عمى. ناجحة شيادة عمى لمحصوؿ الطاقة إدارة نظاـ بيا يفا أف يجب التا المتطمبات البند ىاا يوضح   

 :البند ىاا يغطا   مختمؼ بترتيب وأحياًنا مختمؼ بند برقـ ظيورىا مف الرغـ
 التشغيمية والرقابة التخطيط •
 تصميـ •
 تحصيؿ •

 األدا  تقييم .9
 التحسيف عمى ويساعدؾ يعاؿ أنو مف لمتأكد لديؾ الطاقة إدارة ونظاـ الطاقة أداع وتقييـ بقياس ىاا يتعمؽ    

 واإلبالغ البيانات تحميؿ يجب ومتى   المستخدمة والطرؽ   قياسو يجب ييما التفكير إلى ستحتاج. المستمر
 التا المعمومات تحديد المؤسسات عمى يجب   عامة كتوصية الطاقة بيانات لجمع خطة أيًضا مطموب. عنيا

 معايير" بع  وىناؾ   الداخما التدقيؽ عمميات إجراع يجب. اإلدارة نظاـ ويعالية الطاقة أداع لتقييـ تحتاجيا
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 يجب   أخيًرا. الصمة اات اإلدارة إلى إبالغيا يتـ المراجعات ىاه نتائج أف مف لمتأكد تحديدىا تـ التا" التدقيؽ
 .كدليؿ المراجعات لياه" المونقة المعمومات" بػ االحتفاظ ويجب اإلدارة مراجعات إجراع
 تحسينال ..1
 الطاقة إدارة نظاـ ويعالية وكفاية مالعمة تحسيف عمى باستمرار تعمؿ أف المنظمات مف البند ىاا يتطمب     
 اإلجراعات مع التعامؿ تغطا التا المطموبة اإلجراعات بع  ىناؾ. المستمر الطاقة أداع ُتظير وأف

 إاا ما وتحديد الالزمة اإلجراعات واتخاا المطابقة عدـ حاالت عمى الرد إلى المؤسسات تحتاج. التصحيحية
 التحسيف ير  تحديد البند ىاا يتطمب. تحدث أف يمكف أو موجودة ممانمة المطابقة عدـ حاالت كانت

 .وتحديدىا الطاقة إدارة لنظاـ المستمر
 
 



 

 

 

 

 

 

  

 

  4.4اجراءات نظام ادارة الطاقة   4.3 تحديد مجال نظام الطاقة   4.2فهم متطلبات وتوقعات االطراف ذات الصلة  4.1 فهم المؤسسة

 .4 المؤسسي السياق

 .6التخطيط  .5القيادة  .10التحسين 

 

 6.1المخاطر والفرص 

 6.2اهداف الطاقة 

 6.3مراجعة الطاقة 

 6.4مؤشرات اداء الطاقة 

 6.5الخط الزمني

 6.6التخطيط لجمع البيانات

 5.1القيادة وااللتزام 

 5.2سياسة الطاقة 

  5.3المنهج التنظيمي

 10.1عدم المطابقة والفعل التصحيحي 

  10.2التحسين المستمر

 .7الدعم 

 7.1الموارد 

  7.2الكفاءة 

  7.3التوعية 

 7.5المعلومات الموثقة 

 7.4االتصال 

 .8العمليات 

 8.1التخطيط والسيطرة 

 8.2التصميم 

 8.3الشراء 

  .9 تقييم االداء

 9.1المراقبة والقياس والتحليل وتقييم اداء الطاقة ونطاك ادارة الطاقة 

 9.2التدقيق الداخلي 

 9.3مراجعة االدارة 

الدارة العليا
ا

ي
ج
ستراتي

ال
/ ا

 
 

ي
ن / التكتيك

شغلي
الم

 



57 

 

 

 
 

 

 ت

 

 احملاور

 

 املعايري

 

 لكيًا  موافق
 

 جزئياً  موافق
 

 موافقغري 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
 
 
 

 

 

 

 سياق
 المنظمة

 اقياياواًل : فيم المنظمة وس
التي والخارجية تحدد المؤسسة القضايا الداخمية 

ليا عالقة بغرضيا وانشطتيا وتوثر في قدرتيا 
عمى تحقيؽ النتائج المرجوة مف نظاـ ادارة 

 الطاقة لدييا وتحسيف ادائيا في مجاؿ الطاقة 

   

 ثانيًا: فيم احتياجات وتوقعات االطراف المعنية
تحدد المؤسسة االطراؼ المعنية واىتماماتيا التي 

 ISOليا عالقة بأداء الطاقة ونظاـ ادارة الطاقة
50001:2018 

   

    تحدد المؤسسة متطمبات االطراؼ المعنية
تحديد اي االحتياجات والتوقعات المحددة التي 
تعالجيا المؤسسة مف خالؿ نظاـ ادارة الطاقة 

 التابع ليا

   

تقـو ادارة المؤسسة بضماف حصوليا عمى 
المتطمبات القانونية السارية والمتطمبات االخرى 

 المتعمقة بكفاءة الطاقة واستخداميا واستيالكيا

   

تقوـ ادارة المؤسسة بتحديد كيفية تطبيؽ ىذه 
المتطمبات عمى كفاءة الطاقة واستخداميا 

 واستيالكيا

   

المتطمبات القانونية  تقوـ ادارة المؤسسة بمراجعة
 والمتطمبات االخرى عمى فترات زمنية محددة

   

 ثالثًا : تحديد نطاق نظام ادارة الطاقة
تحدد المؤسسة القضايا الخارجية والداخمية 

 المكانية تطبيؽ نظاـ ادارة الطاقة 
   

نقوـ المؤسسة بمراقبة استخدامات الطاقة 
 المحدد وكفاءتيا واستيالكيا ضمف النطاؽ
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تمتمؾ المؤسسة معمومات موثقة عف مجاؿ 
 تطبيؽ نظاـ ادارة الطاقة

 
 

   

 رابعًا: نظام ادارة الطاقة 
تقوـ المؤسسة بإنشاء وتنفيذ وصيانة وتحسيف 

 نظاـ ادارة الطاقة حسب ما جاء بالمواصفة
   

    تقـو المؤسسة بالتحسيف المستمر إلداء الطاقة 
المؤسسة بتحديد العمميات المطموبة تقوـ 

 وتفاعالتيا
   

 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القيادة 

 اواًل: القيادة وااللتزام
تقـو االدارة العميا بضماف دمج متطمبات نظاـ 

 ادارة الطاقة في عمميات المؤسسة
   

تقوـ االدارة العميا بضماف اف نظاـ ادارة الطاقة 
 المؤسسةيحقؽ النتائج المرجوة في 

   

تقوـ االدارة العميا بضماف اف سياسة الطاقة 
واالىداؼ والغايات الموضوعية متوافقة مع 

 التوجو االستراتيجي لممؤسسة وساقيا 

   

تقوـ االدارة العميا بضماف وضع نطاؽ وحدود 
 نظاـ ادارة الطاقة في المؤسسة

   

تقوـ االدارة العميا بضماف الموافقة عمى خطط 
 العمؿ وتنفيذىا في المؤسسة

   

تقوـ االدارة العميا بنشر اىمية توافؽ فاعمية نظاـ 
الطاقة مع متطمبات نظاـ ادارة الطاقة في 

 المؤسسة

   

تقوـ االدارة العميا بتشكيؿ فريؽ ادارة الطاقة في 
 المؤسسة

   

تقـو االدارة العميا بتوافر الموارد الالزمة لنظاـ 
 الطاقةادارة 

   



59 

 

تقـو االدارة العميا بدمج متطمبات نظاـ ادارة الطاقة 
 في عمميات المؤسسة 

   

تقـو االدارة العميا بوضع وتنفيذ العمميات لتحديد 
ومعالجة التغييرات التي تؤثر عمى نظاـ ادارة الطاقة 

 واداءىا

   

ىؿ تتأكد االدارة العميا مف اف مؤشرات اداء الطاقة 
 بشكؿ مناسب اداء الطاقةتمثؿ 

   

 تقـو االدارة العميا بتوجيو ودعـ االفراد العامميف
 لممساىمة في فاعمية نظاـ ادارة الطاقة 

   

 ثانيًا: سياسة الطاقة 
وضع سياسة الطاقة بما يالئـ مع سياؽ 

 المؤسسة
   

تعمؿ المؤسسة عمى دعـ المشتريات لممنتجات 
 ذات الكفاءة في استخداـ الطاقة 

   

تقوـ االدارة العميا بااللتزاـ بضماف توافر 
المعمومات والموارد الالزمة لتحقيؽ اىداؼ 

 وغايات الطاقة

   

عند وضع االىداؼ وغايات الطاقة مف قبؿ 
مع االدارة العميا ىؿ يتـ مراجعتيا بما يتسـ 

 سياسة الطاقة

   

تقوـ االدارة العميا بنشر سياسة الطاقة داخؿ 
 المؤسسة

   

يتـ مراجعة سياسة الطاقة بشكؿ دوريا مف قبؿ 
 االدارة العميا وتحديثا عند الضرورة

   

سياسة الطاقة تكوف متاحة لألطراؼ الميتمة 
 وذات العالقة 

 

   

الطاقة تقوـ االدارة العميا بتوثيؽ سياسة 
 كمعمومات
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 ثالثًا: االدوار التنظيمية والمسؤوليات والصالحيات
تتنازؿ االدارة العميا لممؤسسة عف المسؤوليات 
والصالحيات مف اجؿ انشاء نظاـ ادارة الطاقة 

 وتنفيذه والمحافظة عميو وصيانتو وتحسينو

   

تتنازؿ االدارة العميا لممؤسسة عف المسؤوليات 
والصالحيات مف اجؿ تنفيذ خطط العمؿ 

 لتحسيف اداء الطاقة المستمر

   

تتاكد االدارة العميا مف اف الصالحيات 
والمسؤوليات قد تـ تحديدىا ونشرىا وفيميا داخؿ 

 المؤسسة

   

تحدد االدارة العميا المعايير واالساليب الالزمة 
 لضماف فاعمية تشغيؿ ومراقبة نظاـ ادارة الطاقة
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 التخطيط

 اواًل: اجراءات لمعالجة المخاطر والفرص
 عام  1.1

يكوف التخطيط متسقًا مع سياسة الطاقة ويؤدي 
 الى اجراءات التحسيف المستمر في اداء الطاقة

 

   

 معالجة  المخاطر والفرص 2.1
تقديـ تأكيدات عمى اف نظاـ ادارة الطاقة يمكف 

المقصودة بما في ذلؾ تحسيف اف يحقؽ النتائج 
 اداء الطاقة

   

تحقؽ التحسيف المستمر في نظاـ ادارة الطاقة 
 واداء الطاقة

   

تقوـ االدارة العميا بمنع او تقميؿ المخاطر واالثار 
 غير المرغوب فييا

   

 اجراءات التخطيط 3.1
    تخطط المؤسسة لمتعامؿ مع المخاطر والفرص

االدارة العميا بدمج وتنفيذ اجراءات التخطيط تقوـ 
 في عممية نظاـ ادارة الطاقة
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تقـو المؤسسة بمراجعة انشطتيا وعممياتيا التي 
 مف الممكف اف تؤثر عمى اداء الطاقة

   

    تقييـ مدى فاعمية تمؾ االجراءات 
 اىداف وغايات الطاقة والتخطيط لتنفيذىا 4.1

تقـو ادارة المؤسسة بوضع اىداؼ لمطاقة في 
 ذات العالقةالوظائؼ والمستويات 

  

   

تقوـ ادارة المؤسسة بتعييف اىداؼ وغايات 
الطاقة متضمنو ) متوافقة مع سياسة الطاقة ، 
يمكف قياسيا ، اخذه بنظر االعتبار الفرص 
لتحسيف اداء الطاقة ، يتـ رصدىا، يتـ تعريؼ 

 تحديثيا (المعنيف بيا ، 

   

تحتفظ المؤسسة بالمعمومات الموثقة عمى اىداؼ 
 وغايات الطاقة الميمة ضمف حدودىا ومجاليا

   

تقوـ المؤسسة بتحديد المتغيرات ذات العالقة 
 وكنياتيا التي تؤثر عمى استيالكيا لمطاقة 

   

تعمؿ المؤسسة عمى تحديث لمراجعة الطاقة 
 عمى فترات زمنية محددة 

   

    تحتفظ الؤسسة بمعمومات مؤثقة لنتائج المراجعة 
تضع المؤسسة خطة لقياس استخداـ الطاقة 

 واستيالؾ الطاقة لممدة المقبمة 
 
 

   

 مؤشرات اداء الطاقة 5.1
تعمؿ المؤسسة لمحفاظ عمى طريقة تحديد 
 وتحديث مؤشرات اداء الطاقة كمعمومات موثقة 

   

تقـو المؤسسة بتحديد مؤشرات اداء الطاقة التي 
 تكوف مالئمة لقياس ومراقبة ادائيا لمطاقة 

   

   تقوـ المؤسسة بجمع البيانات ذات العالقة 
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بالمتغيرات ذات العالقة بشكؿ كبير عمى اداء 
 الطاقة 

تقـو المؤسسة بالنظر الى البيانات النشاء 
 مؤشرات اداء الطاقة المناسبة 

   

تحتفظ المؤسسة بالمعمومات الموثقة مف قيمة 
 مؤشرات اداء الطاقة 

   

 خط اساس الطاقة 6.1
تقوـ المؤسسة يمراجعة خط اساس الطاقة عندما 
لـ يعد بامكاف مؤشرات اداء الطاقة عكس اداء 

 الطاقة في المؤسسة 

   

تقـو المؤسسة باالحتفاظ بمعمومات عف خط 
االساس لمطاقة والبيانات المتغيرة ذات العالقة 
والتعديالت في خط االساس لمطاقة كمعمومات 

 موثقة  لمطاقة 

   

 التخطيط لجمع بيانات الطاقة 7.1
تقوـ المؤسسة بتحديد وتنفيذ خطة لجمع بيانات 

 الطاقة تتناسب مع حجميا ومواردىا ومعداتيا 
   

تقـو المؤسسة بتحديد الخصائص الرئيسية 
لعممياتيا التي تؤثر عمى اداء الطاقة وقياسيا 
 ومراقبتيا وتخميميا في فترات زمنية مخطط ليا .

   

تقوـ المؤسسة بمراجعة خطة جمع بيانات الطاقة 
 عمى فترات محددة وتحديثيا عند الحاجة 

   

قياـ المؤسسة باالحتفاظ بالمعمومات الموثقة في 
القياس والمراقبة وغير ذلؾ مف وسائؿ اثبات 

 الدقة والتكرار
 

   

 
6 

 
 الدعم

 الموارد .1
تحدد ادارة المؤسسة الموارد الالزمة إلنشاء وتنفيذ 

 الطاقة ونظاـ ادارة الطاقة وصيانة اداء 
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 الكفاءة .2
تقـو ادارة المؤسسة بتحديد الكفاءة المطموبة 
والضرورية لمعامميف تحت سيطرتيا وتؤثر عمى 

 ادائيا الفي مجاؿ الطاقة ونظاـ ادارة الطاقة 

   

تتاكد ادارة المؤسسة مف كفاءة العامميف مف حيث 
 مياراتيـ والتدريب والتعمـ والخبرات 

   

تقوـ ادارة المؤسة ياتخاذ االجراءات الكتساب 
الكفاءات مف العامميف وتقييـ فاعمية ىذه 

 االجراءات 

   

 التوعية .3
تضمف ادارة المؤسسة مساىمة العامميف في 

الطاقة بما يحقؽ اىدافيا فاعمية نظاـ ادارة 
 وغاياتيا وائدىا في تحسيف اداء الطاقة

   

تعمـ ادارة المؤسسة باف العامميف عمى دراية 
 كافية بسياسة الطاقة 

   

تعرؼ ادارة المؤسسة باالثار المترتبة عمى عدـ 
التطابؽ مع متطمبات نظاـ ادارة الطاقة مف قبؿ 

 العامميف الذيف يعمموف تحت سيطرتيا 

   

 االتصاالت .4
تقـو ادارة المؤسسة بتحديد االتصاالت الخارجية 
والداخمية ذات العالقة بنظاـ ادارة الطاقة وحوؿ 

ومع مف وكيؼ سيتـ  ماسيتـ االتصاؿ ومتى يتـ
 ومف الذي سيقـو باالتصاؿ

   

تضمف المؤسسة المعمومات التي تـ توصيميا 
بانيا تتوافؽ مع المعمومات التي تـ انشاؤىا داخؿ 

 نظاـ ادارة الطاقة ويمكف االعتماد عمييا 

   

وضع وتنفيذ عمميات االتصاؿ بحيث يمكف الي 
عامؿ في المؤسسة العمؿ بموجبيا مف خالؿ 
مراقبة المؤسسة واف يدلي بمقترحات وتعميقات 
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 في تحسيف نظاـ ادارة الطاقة  
يتـ االحتفاظ بالمعمومات الموثقة مف التحسينات 

 المقترحة في المؤسسة
   

 المعمومات الموثقة .5
نظاـ ادارة المؤسسة يشمؿ المعمومات الموثقة 

 والمطموبة في ىذه المواصفة الدولية 
   

تحدد نظاـ ادارة المؤسسة المعمومات الموثقة 
 التي تراىا ضرورية لفاعمية نظاـ ادارة الطاقة 

   

تضمف ادارة المؤسسة باف تكوف المعمومات 
 الموثقة والمطموبة مف قبؿ نظاـ ادارة الطاقة

 متاحة ومناسبة لالستخداـ  حيف الحاجة الييا

   

المعمومات الموثقة يمكف االحتفاظ بيا والمحافظة 
 عمييا 

   

المعمومات الموثقة محمية بشكؿ كاؼ مف فقداف 
 السرية او سوء االستخداـ 

   

يتـ ضبط االصدارات او التعديالت لممعمومات 
 الموثقة 

   

الفترة الزمنية لحفظ تحدد ادارة المؤسسة 
 والتخمص مف المعمومات الموثقة
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 العمميات

 التخطيط وضبط التشغيل .1
تقوـ ادارة المؤسسة بضبط وتخطيط وتنفيذ 
 العمميات المتعمقة  باستخداـ نظاـ ادارة الطاقة 

   

تضع ادارة المؤسسة المعايير لمعمميات بما في 
المعدات واالنظمة عند ذلؾ التشغيؿ  وصيانة 

 التخطيط والتنفيذ الستخداـ الطاقة

   

تتواصؿ ادارة المؤسسة مع ذوي العالقة بوضع 
 المعايير والعامميف تحت سيطرتيا 

   

تحتفظ ادارة المؤسسة بالمعمومات الموثقة لمتاكد 
 مف تنفيذ العمميات كما خطط ليا 
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يتـ مراقبة التغيرات المخطط ليا والغير مقصودة 
مف قبؿ ادارة المؤسسة مع االخذ باالفعاؿ 

 لتخفيؼ مف اي اثار سمبية ناتجة عنيا 

   

 التصميم .2
عند تصميـ المرافؽ الجديدة وتحديث النظـ 
والمعدات وعمميات استخداـ الطاقة تأخذ بنظر 
االعتبار مف قبؿ ادارة المؤسسة فرص تحسيف 

 اداء الطاقة وضبط العمميات 

   

تعمؿ المؤسسة عمى دمج نتائج دراسة اداء 
الطاقة في انشطة المواصفات والمشتريات 

 والتصميـ 

   

االحتفاظ بالمعمومات الموثقة عف انشطة 
 التصميـ المتعمقة باداء الطاقة 

   

 المشتريات .3
تقوـ المؤسسة بوضع وتنفيذ معايير لتقييـ اداء 

 الطاقة عمى ندى العمر التشغيمي المخطط لو 
   

عند شراء الطاقة باستخداـ المعدات والمنتجات 
اداء  تتوقع المؤسسة اف يكوف ليا تاثير عمى

 الطاقة بشكؿ كبير

   

تبمغ المؤسسة باف تقييـ المشتريات تعتمد جزئيا 
 عمى اداء الطاقة لمجيزييا

   

تحدد المؤسسة مواصفات الشراء الداء الطاقة 
 لمخدمات والمعدات المشترات 
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تقييم 
 االداء

 مراقبة وقياس وتحميل وتقييم نظام ادارة الطاقة واداء الطاقة .1
تقييـ المؤسسة بشكؿ منتظـ فاعمية خطط العمؿ 

 الخاصة بيا لتحقيؽ االىداؼ وغايات الطاقة 
   

    تتحقؽ المؤسسة مف مؤشرات اداء الطاقة
    تتحقؽ المؤسسة مف عمميات استخداـ الطاقة 

   تتحقؽ المؤسسة مف استيالؾ الطاقة الفعمي 
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 مقابؿ المتوقع
    المراقبة والقياستحميؿ وتقييـ نتائج 

تقييـ اداء الطاقة وفاعمية نظاـ ادارة الطاقة مف 
 قبؿ المؤسسة 

   

تقـو  المؤسسة بتقييـ التحسيف في اداء الطاقة 
 ونظاـ ادارة الطاقة 

   

تتحقؽ وتستجيب المؤسسة  لالنحرافات في اداء 
 الطاقة 

   

احتفاظ المؤسسة بالمعمومات الموثقة الخاصة 
 بنتائج التحقيؽ واالستجابة 

   

الخاصة  احتفاظ المؤسسة بالمعمومات الموثقة
 بنتائج المراقبة والقياس

   

 التدقيق الداخمي .2
تتوافؽ عمميات التدقيؽ الداخمي لنظاـ ادارة 
الطاقة مع سياسة الطاقة واىداؼ وغايات الطاقة 

 وضعتيا المؤسسةالتي 

   

تتوافؽ عمميات التدقيؽ الداخمي لنظاـ ادارة 
 الطاقة مع متطمبات المؤسسة 

   

    تحسف عمميات التدقيؽ الداخمي مف اداء الطاقة  
تتوافؽ عمميات التدقيؽ الداخمي لنظاـ ادارة 

 الطاقة مع المواصفة الدولية 
(ISO 50001 : 2018) 

   

    تقـو المؤسسة بوضع معايير لمتدقيؽ الداخمي 
تعمؿ المؤسسة عمى اعالف نتائج التدقيؽ الداخمي 

 لإلدارات المعنية
   

يتـ االحتفاظ بالمعمومات الموثقة لمتدقيؽ الداخمي 
 مف قبؿ المؤسسة كدليؿ عمى تنفيذ البرنامج

   

احتيار مدققيف ذات كفاءة لضماف الموضوعية 
 وحيادية عممية التدقيؽ 
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 مراجعة االدارة .3
تعمؿ االدارة العميا  بجداوؿ زمنية لمراجعة نظاـ 
ادارة الطاقة في المؤسسة لضماف استمرار 
مالئمتو وكفايتة وفاعميتو مع التوجو االستراتيجي 

 لممؤسسة

   

تاخذ بنظر االعتبار االدارة الحالية حالة االجراءات 
 مف مراجعات االدارة السابقة 

   

تقـو المؤسسة باالخذ بنظر االعتبار التغيرات 
الخارجية والداخمية والمخاطر والفرص ذات العالقة 

 بنظاـ ادارة الطاقة عند مراجعة االدارة 

   

المتعمقة تمتمؾ المؤسسة مخرجات مراجعة االدارة 
بفرص التحسيف المستمرة وسياسة الطاقة واىدافيا 

 وغاياتتيا في نظاـ ادارة الطاقة

   

تحتفظ المؤسسة بالمعمومات الموثقة كدليؿ عمى 
 نتائج مراجعات االدارة 
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 التحسين

 التطابق واالجراءات التصحيحية م.عد4
المطابقة واتخاذ تقـو المؤسسة بالتفاعؿ مع عدـ 

اجراء لضبط الحالة وتصحيحيا والتعامؿ مع 
 اتباعاتيا

   

تقييـ المؤسسة الحالة التي تقتضي اجراء لمتخمص 
مف سبب او اسباب عدـ المطابقة لعدـ تكرار 

 حدوثيا 

   

 .التحسين المستمر4
تقـو ادارة المؤسسة بالتحسيف المستمر لفاعمية 

 وكفاءة نظاـ ادارة الطاقة 
   

اثبات التحسيف المستمر الداء الطاقة مف قبؿ ادارة 
 المؤسسة

   

تعمؿ ادارة المؤسسة عمى التحسيف المستمر بمراجعة 
نتائج التحميؿ والتقييـ والمخرجات مف مراجعة االدارة 

 معالجتيا لتحديد احتياجات او فرص التي مف الممكف 
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 : العامة المتطمبات :اوالً 
 النظاـ، تنفيذ بو، تقـو ما توثيؽ النظاـ، انشاء مثؿ الطاقة، إدارة لنظاـ العامة المتطمبات تحديد :الغرض

 (.ISO 50001: 2018) القياسية لممواصفة وفقاً  باستمرار وتحسينو عميو والمحافظة

 المواصفة تحقيؽ كيفية وتوثيؽ وتحديد الطاقة إدارة بنظاـ الخاصيف والمجاؿ الحدود اعداد :التطبيق اعمال
 مراعاتيا ينبغي التي األسئمة مف عدد يتضمف والذي الطاقة إدارة ونظاـ الطاقة في ألدائو المستمر لمتحسيف

 :وىي والحدود المجاؿ تحديد عند
 بتضمينو؟ تقـ لـ موقع أو مبنى لديؾ ىؿ .4
 المواقع؟ لتمؾ الطاقة استخداـ عزؿ تستطيع ىؿ .4
 بتضمينو؟ تقـ لـ منتج خط أو عممية لديؾ ىؿ .5
 اإلنتاج؟ خط أو لعممية الطاقة استخداـ طرح أو عزؿ تستطيع ىؿ .6
 فييا؟ الطاقة عف معمومات لديؾ تتوافر ال منطقة ىناؾ ىؿ .7
 فييا؟ العامميف مشاركة او دمج تحقيؽ يمكنؾ ال منطقة ىناؾ ىؿ .8
 ؟قرار ىيكؿ أو مختمؼ ادارة فرؽ لدييا مجاالت ىناؾ ىؿ .9
 تضمينيا؟ يتـ التي لممناطؽ المادية القيود ىي ما .:
 تضمينيا؟ يتـ لـ التي لممناطؽ المادية القيود ىي ما .;

 الخطة؟ أو الموقع بخريطة تضمينيا عدـ أو تضمينيا تـ التي المناطؽ مقارنة يمكف كيؼ .44

 (: 1النموذج ) يوضحو فكما والحدود المجال تحديد اجراء اما

 

 

 

 

 اآللية المقترحة لتطبيق نظام ادارة الطاقة إللغاء الفجوة: عاشراً         
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 ( اجراء تعريف المجال والحدود1نموذج )

 اجراء لتعريؼ المجاؿ
 ما الذي تـ استبعاده ما الذي تـ دمجو الموضوع

   الممكية/ الموقع
   المرافؽ/ المباني
االنشطة/ 
 العمميات

  

   فريؽ االدارة
 اجراء تعريؼ الحدود

ىؿ لديؾ معمومات الطاقة  ما الذي تـ استبعاده ما الذي تـ دمجو الموضوع
 المتاحة؟

 كال            نعـ     انظمة الطاقة
 كال             نعـ     العمميات
 كال             نعـ     المعدات

 كال             نعـ     الناس/ الوظائؼ
 

 : الطاقة سياسة ثانيًا:

 في لممؤسسة التوجيو وتوفر مقنعة وتكوف اإلدارة قبؿ مف ومعتمدة موضحة سياسة ىناؾ تكوت فا :الغرض
 .الطاقة اجراءات مف وغيرىا عمييا، والحفاظ الطاقة، استيالؾ مف التقميؿ

 ،المؤسسة لحجـ مناسب بشكؿ قياسيا ويجري صمة، ذات الطاقة سياسة تكوف اف ينبغي :التطبيق اعمال
 الطريؽ عمى تسير المؤسسة اف مف لمتأكد مراجعة عممية وتحتوي الطاقة، وغايات اىداؼ لوضع إطار ويتوفر

 الى وابالغيا السياسة ىذه توثؽ واف الحاجة، حسب وتحديثو بانتظاـ مراجعتو يجري النظاـ واف الصحيح،
 سوؼ الطاقة وغايات اىداؼ لتحقيؽ الالزمة الموارد بأف التزاماً  تتضمف واف ،المؤسسة في المستويات جميع
 الطاقة سياسة تشجع اف يفترض كما بيا، االلتزاـ سيجري وغيرىا القانونية المتطمبات جميع واف متاحة تكوف
 اف يجب واخيراً  الطاقة أداء لتحسيف التصاميـ ودعـ لمطاقة الموفرة والخدمات المنتجات واستخداـ شراء عمى
 .الطاقة سياسة انشاء في يساعد( 5)و( 4) والنموذج الطاقة، أداء في المستمر بالتحسيف الطاقة سياسة تمتـز
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 الطاقة سياسة عمل ( اجراء2) نموذج

 .مؤسستؾ نشاط تصؼ عبارة أو جممة اكتب .4
 :المثاؿ سبيؿ عمى االعتبار، بعيف خذ  .لمطاقة مؤسستؾ استخداـ كيفية في فكر .4

 المؤسسة؟ تستخدميا التي الطاقة مقدار ما . أ
 المنظمة؟ تستخدميا التي الطاقة )أنواع( نوع ما . ب
 ؟المؤسسة عمى المجتمع عمى ؛ البيئة عمى :المؤسسة في الطاقة استخداـ تأثيرات ىي ما . ت

 .الطاقة أداء في مستمر تحسف بتحقيؽ مؤسستؾ تمـز عبارة أو جممة اكتب .5
 ومستيدفاتؾ أىدافؾ لتحقيؽ الالزمة والمعمومات الموارد بتوفير مؤسستؾ تمـز عبارة أو جممة اكتب .6

 .الطاقة مجاؿ في
 المتعمقة األخرى والمتطمبات القانونية المتطمبات مع بالتوافؽ مؤسستؾ تمـز عبارة أو جممة اكتب .7

 .مؤسستؾ في الطاقة باستخداـ
 .الطاقة وغايات أىداؼ باستخداـ مؤسستؾ تمـز عبارة أو جممة اكتب .8
 .لمطاقة موفرة وخدمات منتجات بشراء مؤسستؾ تمـز عبارة أو جممة اكتب .9
 لتشكيؿ قصيرة فقرة في 9 – 5، 4 البنود مف بياناتؾ بدمج قـ ،4 رقـ البند عمى ردؾ في بالنظر .:

  .السياسة لتوضيح مسودة
 

 النموذج فيستعمؿ آخر، إدارة نظاـ أي أو الطاقة ادارة لنظاـ معتمدة سياسة أو مسودة لدييا المؤسسة كانت إذا
 (. ISO 50001ػ)لم وفًقا الطاقة لسياسة األساسية التوقعات تمبي السياسة كانت إذا ما لتقييـ ىذا البديؿ( 5)

 البديمة الطاقة سياسة عمل اجراء( 5) نموذج

 المتطمبات نعم كال
 السياسة؟ العميا اإلدارة حددت ىؿ .4  
 المؤسسة؟ في الطاقة استعماؿ ومدى طبيعة السياسة تعكس ىؿ .4  
 الطاقة؟ أداء في مستمر بتحسيف التزاـ عمى السياسة تحتوي ىؿ .5  
 خالؿ مف التحسيف لتحقيؽ الالزمة والمعمومات الموارد بتوفير السياسة تمتـز ىؿ .6  

 الطاقة؟ أىداؼ وغايات استخداـ
لممتطمبات  باالمتثاؿ السياسة تمتـز ىؿ المؤسسة، في الطاقة بإستعماؿ يتعمؽ فيما .7  

 القانونية السارية؟



6; 

 

 متطمبات ألية باالمتثاؿ السياسة تمتـز ىؿ ، المؤسسة في الطاقة باستعماؿ يتعمؽ فيما .8  
 المؤسسة؟ بيا أخرى تتعيد

 السياسة؟ حددتيا التي الطاقة وغايات أىداؼ استعماؿ يجري ىؿ .9  
 )مثؿ المؤسسة عف نيابة يعمموف ممف وغيرىـ لمموظفيف السياسة إبالغ يتـ ىؿ .:  

 الموقع(؟ في المتعاقديف والمورديف
 الحاجة؟ حسب بانتظاـ وتحديثيا السياسة مراجعة تتـ ىؿ .;  

 

 : وتقييميا الخرى والمتطمبات القانونية المتطمبات :ثالثاً 

 وكفاءتيا، واستيالكيا واستخداميا الطاقة بشراء المتعمقة األخرى والمتطمبات القانونية المتطمبات تحديد :الغرض
 .امتثاليا مف ولمتأكد دوري بشكؿ لمراجعتيا لممؤسسة متاحة المتطمبات ىذه تكوف اف ينبغي اذ

 إدارة نظاـ وتطبيؽ تخطيط في المتطمبات ىذه تطبيؽ كيفية تحديد المؤسسة عمى ينبغي :التطبيق اعمال
 االجراء. ليذا( 5)و (6) النموذج نستخدـ .الطاقة

 خرىاال والمتطمبات القانونية المتطمبات تتبع ( اجراء4)نموذج

 اعدت بواسطة: المنشأة/ الموقع:
 العرض/ المراجعة:تاريخ  تاريخ االصدار االصمي:

 المتطمبوووات عنووووان ت
 المتطمبوات القانونيوةأو

 ذلوك فوي بموا( خورىاال
 / القوانوني االستشوياد

 قابوووول ، المرجووووع
 )لمتطبيق

 االصدار تاريخ
 ورقووووووووووووووووووووووووووووووم(

 إن التصريح،
 )وجد

 نوووووووع
 المتطمب
 ق= قانوني
 أ = أخرى

 :عمى ينطبق
 قائمةالعمميات(

 )المتأثرة

 التواريخ
 المسووووتحقة

 لمتقرير
 )التقوووووووووووووووووووارير(

 المطموب

 منصب
 المسؤول

 تاريخ
 المراجعة

 القادم

4        
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 االمتثال تقييم فحص قائمة (5) نموذج

 
 
 ت

 
 

 المتطمبات

  مطابق لالمتثال
 

 غير متوفر كال نعم المالحظات

1      
 

 الطاقة: مراجعة :رابعاً 
 وينبغي كما دوري، بشكؿ وتحديثيا وصيانتيا وتوثيقيا الطاقة المؤسسة اجراء مراجعة عمى ينبغي :الغرض
 .الميمة الطاقة استخدامات تحديد
 :التطبيق اعمال
 .المتوافرة الطاقة مصادر تحديد .4
 .الماضية او الحالية سواء االستيالؾ، وكمية الطاقة استعماؿ كيفية تحديد .4
 .الطاقة استعماؿ عممية في المشاركيف واالفراد واألنظمة والعممياتالمرافؽ  تحديد .5
 .الطاقة استخدامات اجمالي مف الميمة االستخدامات ىي ما تحديد .6
 واستيالكيا الطاقة بإستعماؿ تتعمؽ التي المتغيرات تحديد في والمساعدة المستقبمي االستيالؾ تقدير .7

 .الميمة الطاقة باستخدامات الخاصة تمؾ وخصوصاً 
 .المستقبؿ في النفايات مف التخمص او لتحسيف الفرص او الطاقة كفاءة تحديد .8
 .دوري بشكؿ العممية ىذه بدء إعادة .9

 .االجراء ليذا (7و) (6) النموذج نستخدم
 الميمة الطاقة استخدامات سجل (6) نموذج

العالمة التجارية/  العنصر ت
 المصنع

 المالحظات كمية االستخدام نوع الطاقة الموقع

 البناية رقم ) (
1       

 البناية رقم ) (
1       
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 اليامة الطاقة الستخدامات المستقبل طاقة تقدير اجراء (7) نموذج
  استخداـ كبير لمطاقة

  استخدامات الطاقة اليامة الموقع
استيالؾ الطاقة ليذا االستخداـ 

 الياـ لمطاقة في الماضي
 اخرى العاـ اشير الشير االسبوع

 اخرى tons gallon kwh Btu الوحدات
 والتغيير الطاقة استيالؾ عمى لمتأثير المتوقعة العوامؿ فإف ............ إلى ........ مف الفترة خالؿ
 المتوقع

 :ىي
  .........%+/-بنسبة الطاقة استيالؾ تغير .......% بنسبة تنخفض / تزيد سوؼ اإلنتاج مستويات

  ........%+/-بنسبة الطاقة استيالؾ وتغيير ]المرفقات راجع [* المالية االستثمارات مف االنتياء سيتـ
 استيالؾ تغيير واف المستقبؿ ………. إلى ………… الحالية ………مف الطاقة مصدر يتغير سوؼ
 الطاقة
  ......... %+/-طريؽ عف

- بنسبة الطاقة استيالؾ تقميؿ ثـ ومف ]المرفقات راجع[* الطاقة توفيراجراءات  تنفيذ سيجري
/+%...........  

 تغيرات المواد، تغيرات المورديف، تغيرات العممية، تغيرات الجديدة، التقنيات :مراعاتيا يجب أخرى عوامؿ
 .إلخ الصناعة، توجيات االقتصادية، التوقعات التشغيؿ، معايير في التغيرات المناخية، التغيرات المنتج،

  .........%+/- بنسبة الطاقة استيالؾ تغيير ......................................
  .........%+/-بنسبة الطاقة استيالؾ تغيير .............................................………

  .........%+/- المتوقعة الطاقة استيالؾ في التغيرات مجموع
 % التغيير(:= +4) ×األخير المدة استيالؾ = ىو المقبمة لممدة المتوقع االستيالؾ يكوف أف المتوقع مف

............. 
 االعداد
 التاريخ العنواف االسـ

 المصادقة
 التاريخ العنواف االسـ
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 االستيالؾ عمى ستؤثر التي الطاقة توفير واجراءات ليا المخطط المالية االستثمارات مف قائمة إرفاؽ*
 .اليامة لمطاقة المستقبمي

 :الطاقة أساس خط :خامساً 

 .والمستقبؿ الحالي الوقت في قياسو يمكف الطاقة الستيالؾ اساسياً  خطاً  المؤسسة تنشئ اف ينبغي :الغرض

 بسنة األساس خط يحدد ما عادة األساس، خط مقابؿ الطاقة استعماؿ في التغيرات قياس :التطبيق اعمال
 أساس خط سجؿ استعماؿ ويمكف اليو الوصوؿ لسيولة لمطاقة األساس خط توثيؽ وينبغي مالية، او تقويمية
 .االجراء ليذا (:)النموذج في كما الطاقة

 الطاقة إدارة لنظام الطاقة أساس خط سجل( 8) نموذج

تخمين الطاقة )الواط او  الرمز/ الرقم التسمسمي الكمية العنصر ت
 االمبير(

 المالحظات

1      
 

 الطاقة أداء مؤشرات :سادساً 
 الخاص اإلجمالي الطاقة أداء تقيس التي الطاقة أداء مؤشرات وتطوير تحديد المؤسسة عمى ينبغي :الغرض

 .بيا
 ويمكف .وحديثة االتجاىات واضحة تكوف واف الطاقة، أداء لمؤشرات بياني رسـ اعداد ينبغي :التطبيق اعمال
 .االجراء ليذا (;) النموذج في الطاقة أداء مؤشرات مف عدد توضيح

 المحتممة الطاقة أداء مؤشرات فحص قائمة( 9) نموذج

مدخالت ووحدات  المخرجات ووحداتيا النوع
 الطاقة

مؤشرات اداء 
 الطاقة

ىؿ ىي 
مناسبة 
 لممؤسسة؟ 
 نعـ/ كال

اذا كانت كال 
اقترح المؤشر 
 المناسب

 kWh Btu/lb أو Btu طف ، رطؿ :الكتمة المباني
Btu/ton 
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kWh/lb 
kWh/ton 

 :المنتجة الوحدات
 والمعدات ، االجيزة
 األخرى

Btu أو kWh Btu/widget 
kWh/widget 

  

  / Btu لمزبوف kWh أو Btu الزبائف :الزبائف خدمة
  /kWh لمزبوف

  

خط 
 االنتاج

 طف ، رطؿ :الكتمة
 الخط مف

Btu أو kWh 
 في المدخالت
 الخط

Btu/lb 
Btu/ton 
kWh/lb 
kWh/ton 

 لمخط االنتاجي

  

 :المنتجة الوحدات
 ، االجيزة

 عمى التي والمعدات
 الخط

Btu أو kWh 
 في المدخالت
 الخط

 /Btu لممعدة
 /kWh لممعدة
 االنتاجي الخط في

  

خدمة الزبائف: الزبائف 
 الذيف عمى الخط

Btu أو kWh 
 المخالت في الخط

 /Btuلمزبوف 
 في /kWhلمزبوف
 االنتاجي الخط

  

 طف ، رطؿ :الكتمة العمميات
 العممية خالؿ مف

Btu أو kWh 
 في المدخالت
 العممية

Btu/lb 
Btu/ton 
kWh/lb 
kWh/ton 
 في العممية

  

 :المنتجة الوحدات
 والمعدات ، االجيزة
 العممية في

 kWh أو Btu 
 في المدخالت
 العممية

 /Btu لممعدة
 /kWh لممعدة
 العممية في

  

 الزبائف :الزبائف خدمة
 العممية في الذيف

kWh أو Btu 
 في المدخالت

 /Btuلمزبوف
 /kWhلمزبوف
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 لمعممية العممية
تسييالت 
 االنتاج

 وساعات اإلشغاؿ
 العمؿ

kWh أو Btu 
 لممؤسسة

 /Btu عامؿ لكؿ
 بالساعة عامؿ لكؿ

Btu/ 
 /kWh عامؿ لكؿ
غير  ساعة لكؿ
 /kWh مة مشغ

  

 الزبائف الزبائف، خدمة
 الخط عمى الذيف

kWh أو Btu 
 لممؤسسة

 /Btuلمزبوف
 /kWhلمزبوف

  

 

 وغاياتيا الطاقة اىداف :سابعاً 
 نفايات والزالة واألنشطة العمميات ولتحسيف الطاقة سياسة لدعـ وغاياتيا الطاقة اىداؼ انشاء يجب :الغرض
 لمطاقة عمؿ خطة وغاية ىدؼ لكؿ يكوف اف وينبغي كما ،المؤسسة في الطاقة ألداء المستمر والتحسيف الطاقة
 .ومتى وأيف وماذا بإعدادىا سيقـو ومف

 صمة وذات لممراجعة وقابمة لمتنفيذ وقابمة لمقياس وقابمة محددة األىداؼ تكوف اف ينبغي :التطبيق اعمال
 الطاقة عمؿ خطة توضح اف وينبغي ،)سنتيف الى سنة مف اقؿ تأخذ والغايات األىداؼ معظـ( بوقت ومحددة

 عمؿ خطة في األنشطة جميع تكوف عندما تحقيقو يجب الذي وما نشاط، او ميمة كؿ عف المسؤوؿ ىو مف
 مف االنتياء جرى قد كاف إذا ما التحقؽ ويجري والغايات، باألىداؼ بيا اإليفاء وجرى اكتممت، قد الطاقة

 وينبغي اإلدارية، والمراجعات الطاقة وممثؿ المسؤوؿ، الشخص بمالحظات مقبولة بطريقة والغايات األىداؼ
 االجراء. ليذا( 44)و ( 44) النموذج استخداـ ويمكف والغايات، لألىداؼ العمميات خطط جميع توثيؽ ايضاً 

 وأىدافيا الطاقة غايات اعداد ( اجراء11) نموذج
 معرؼ المستند: اليدؼ:
 (:4الغاية )
 (:4الغاية )
 (:5الغاية )
 :اليدؼ بيذا الصمة ذات الطاقة سياسة  )التزامات(  قائمة اذكر

 االعتبارات
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 المتطمبات مف أكثر أو بواحد اليدؼ ىذا يرتبط ىؿ
 األخرى؟ الطاقة متطمبات أو التنظيمية أو القانونية

 كال                  نعـ           
 القانونية المتطمبات بسرد فقـ نعـ، اإلجابة كانت إذا
 :الصمة ذات األخرى المتطمبات أو

 وغيرىا القانونية الطاقة متطمبات مراعاة تـ كيؼ
 والغاية اليدؼ ىذا وضع عند الطاقة متطمبات مف
 الصمة؟ ذات  )الغايات(

 استخدامات مف أكثر أو بواحد اليدؼ ىذا يرتبط ىؿ
 اليامة؟ الطاقة

 كال                    نعـ           
 االستخدامات بسرد فقـ ، بنعـ اإلجابة كانت إذا

 :لمطاقة اليامة

 عند االعتبار في الطاقة استخدامات أخذ تـ كيؼ
 الصمة؟ ذات  )الغايات( والغاية اليدؼ ىذا تطوير

 اليدؼ؟ ىذا تطوير في الطاقة استعراض مف األولوية ذات الفرص قائمة في النظر تـ كيؼ
 اليدؼ؟ ليذا الممكنة التكنولوجية الخيارات ىي ما
 اليدؼ؟ بيذا الصمة ذات المالية الشروط أو المتطمبات ىي ما
 ؟)الغايات( الغاية / اليدؼ ليذا استعمالو سيتـ الذي التمويؿ مصدر ما

 أداء عقد                   خارجي قرض        الصيانة ميزانية       ميزانية راس الماؿ     
 أخرى        مضمونة ادخارات    
 اليدؼ؟ بيذا الصمة ذات والتشغيمية التجارية القيود أو الشروط ىي ما
 ؟)الغايات( والغاية اليدؼ بيذا صمة ذات آراء لدييـ ربما أو لدييـ الذيف المعنية االطراؼ ىـ مف
 المعنية؟ االطراؼ آراء في النظر جرى كيؼ

 المراقبة والقياس
 وقياسو؟ اليدؼ رصد سيجري كيؼ وقياسو؟  )الغايات( الغاية مراقبة سيجري كيؼ
 الرصد سجؿ سيكوف ماذا

 والقياس؟
 عممية ستتـ مرة كـ

 والقياس؟ الرصد
 الرصد سجؿ سيكوف ماذا

 والقياس؟
 عممية ستتـ مرة كـ

 والقياس؟ الرصد
 سجؿ سيكوف ماذا

 المعايرة؟
 موجودة المعدات ىذه ىؿ

 المعايرة؟ نظاـ في بالفعؿ
 المعدات ىذه ىؿ المعايرة؟ سجؿ سيكوف ماذا

 في بالفعؿ موجودة
 نظاـ

 المعايرة؟
 ؟)الغايات( والغاية/اليدؼ ىذا عف لإلبالغ استخدامو سيجري الذي )وجد إف(الطاقة أداء مؤشر سيكوف ماذا
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 الصمة ذات الطاقة إدارة عمل خطط( 11) نموذج
 )الصمة ذات  )الغايات( والغاية اليدؼ ىذا بتحقيؽ المرتبطة العمؿ خطط اذكر(

  
 التحكـ

 :بالفعؿ موجودة تحكـ عناصر أي اذكر الالزمة؟ التشغيمية الضوابط ىي ما
 :التاريخ :قبؿ مف االعداد تـ

 

 والكفاءة والتوعية التدريب :ثامناً 
 مؤىميف يكونوف بالطاقة المتعمقة الوظائؼ او العمميات في يعمموف الذيف األشخاص اف مف التأكد :الغرض
 .الطاقة إدارة بنظاـ دراية عمى العامميف جميع واف مياميـ ألداء

 والمقاوليف، والعامميف االدارات لجميع الطاقة إدارة بنظاـ التوعية عمى التدريب توفير ينبغي :التطبيق اعمال
 وكيؼ الطاقة أداء تحسيف وفوائد والغايات واالىداؼ واالجراءات الطاقة سياسة التدريب يتضمف اف ينبغي كما

 الطاقة إدارة نظاـ متطمبات تحقيؽ عف المسؤوليف األشخاص ومسؤوليات وادوار المساىمة فرد لكؿ يمكف
 في الكفاءة لضماف أخرى اشكاؿ في او العمؿ اثناء التدريب توفير ويمكف الصمة، ذات األخرى والبيانات
 وقراءة الميمة الطاقة استخدامات وتحديد المعدات وتعمـ القراءة وعدادات الطاقة فواتير تحميؿ مثؿ مجاالت
 في التدريبية الدورات جميع توثيؽ ايضاً  ينبغي كما .المفيدة المؤشرات مف وغيرىا الحمؿ وعامؿ والجيد التيار

 (.44) النموذج في التدريب خطة اجراء توضيح ويمكف ،بالمؤسسة الخاصة التدريب سجالت

  الطاقة إدارة لنظام التدريبية االحتياجات إدارة خطة( 12) نموذج

 الموقع:
 التاريخ:

 اكتمؿ بواسطة:
 ىو ما ت

 التدريب
 المطموب؟

 يحتاج من
 إلى

 التدريب؟

 المعمومات ىي ما
 ماىي المطموبة؟

 إدارة نظام وثائق
 )وجدت ان (الطاقة
 اشراكيا؟ يتم التي

من ىو المسؤول عن 
اجراء التدريب؟ 

 )العنوان الوظيفي(

كيف/ ىل 
سيتم 

 التدريب؟

متى 
سيتم 

 التدريب؟

ماذا 
سيكون 

سجل 
 التدريب؟

 
4        
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 (.45النموذج ) فيوضحو الطاقة إدارة لنظاـ التوعية متطمبات اجراء اما

 الطاقة إدارة لنظام التوعية متطمبات ( اجراء13)نموذج

ضع عالمة في المربع المناسب ادناه لتحديد ما اذا كاف ىذا النموذج قد اكتمؿ لفرد او موقع او وحدة / وحدة 
 وظيفية :

 الموظؼ:           
 الموقؼ:          
  القسـ :          

 

 المواد المرجعية  متطمبات محددة  التوعية المطموبة ت
   سياسة الطاقة المطابقة 1
   توافؽ االجراءات ذات الصمة  2
   التوافؽ مع متطمبات نظاـ ادارة الطاقة 3
االدوار والمسؤوليات والسمطات في تحقيؽ متطمبات  4

 نظاـ ادارة الطاقة 
  

   تحسيف فؤائد اداء الطاقة 5
تمؿ لالنشطة عمى استيالؾ التاثير الفعمي والمح 6

 الطاقة 
  

   مساىمة النشاط في اىداؼ الطاقة وتحقيؽ االىداؼ 7
   النتائج المحتممة النحراؼ االجراء 8

 تاسعًا : االتصاالت 
التعامؿ مع توصيؿ احداث نظاـ ادارة الطاقة لكؿ مف االدارة والعامميف والمقاوليف واالرشاد الى كيفية :  الغرض

  االستفسارات الخارجية لمحصوؿ عمى المعمومات
انشاء عممية مف خالليا االسياـ باقتراحات لمتحسيف ، ولدييـ خطة لمتعامؿ مع كؿ مف : اعمال التطبيق 
  ذلؾ ( يوضح46مية والخارجية والنموذج )االتصاالت الداخ
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 الطاقة( التخطيط لالتصاالت الداخمية لنظام ادارة 14نموذج )

 
 ت

 
 االتصال بمن ؟

 
 االتصال بماذا ؟

من سيقوم 
باالتصال؟ )موقع 

 المسؤول(

ماىي الوسائط 
التي سيتم 
استخداميا 
 لالتصال ؟

 
كم مرة سيحدث 

 االتصال؟

1      
 عاشرًا: التوثيق

ينبغي عمى الشركة الحفاظ عمى نظاـ مركزي لمتحكـ في الوثائؽ يحتوي عمى ممفات تغطي جميع : الغرض  
 .المتطمبات في نظاـ ادارة الطاقة والمجاالت االخرى التي تعد ميمة الدارة وتدقيؽ نظاـ ادارة الطاقة 

 بالمؤسسة طاقة الخاصة ينبغي اف تتضمف الوثائؽ حدود ومجاؿ نظاـ ادارة الطاقة ، سياسة ال :اعمال التطبيق
، جميع خطط الطاقة واىداؼ وغايات الطاقة ، محاضر االجتماعات وجداوؿ االعماؿ ، عمميات التدقيؽ 

( مثؿ مدخالت ISO 50001:2018والتفتيش الذاتي والمستندات االخرى المطموبة وفقًا لممواصفة القياسية )
لممتطمبات القانونية والمتطمبات االخرى ، جميع استخدامات الطاقة ونتائج المراجعات االدارية ، تقييـ االمتثاؿ 

( يوضح سجؿ 47الميمة ، مؤشرات اداء الطاقة ، وغيرىا مف المعمومات االساسية االخرى ، والنموذج )
 تصنيؼ وثائؽ نظاـ ادارة الطاقة .

 ( سجل ضبط وثائق نظام ادارة الطاقة 15نموذج )

 مؤشر ضبط وثائق نظام ادارة الطاقة 
 مراجعة النموذج من قبل :

 التاريخ: 

الوثيقة  ت
النوع او 
 العنوان

صاحب الوثيقة 
)عنوان 
 المسؤول(

االصل       
) داخمي او 

 خارجي(

سمطة 
الموافقة 
)عنوان 
 المسؤول(

مسؤول 
الموقع 
 لمتوزيع

اين تم 
توزيع 
 الوثيقة؟

تاريخ 
المراجعة 

 التالي

1        
عممًا اف سمطة الموافقة مطموبة لموثائؽ ذات المنشأ الداخمي فقط ، اذ يضمف صاحب الوثيقة اف الوثائؽ 

         زيعيا ، كما ويمكف استخداـ قائمة الفحص التالية لمراجعة اجراءة يجري تحديدىا وتوجيييا وتو الخارجي
كانت تفي بأسس ضبط وثائؽ نظاـ ادارة الطاقة إلدارة الوثائؽ وضبطيا لتحديد ما اذا  المؤسسة) اجراءات(
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(ISO 50001 :2018 والحظ اي تعديالت مطموبة عمى اجراء ضبط الوثيقة الحالي تحت االجراءات )
 المطموب، وكما موضحة القائمة في النموذج 

 ( قائمة فحص اساسيات ضبط الوثائق16نموذج )
 اساسيات ضبط السجالت  ت

 ما يأتي؟ ىل تضمن عممية ضبط السجالت
االجراءات  كال نعم

 الالزمة
 التحديد

ىل الوثائق تحتوي عمى موضوع او وصف او الية اخرى لتحديد  1
 ماىي، وما االنشطة التي ترتبط بيا ؟

   

ىل يتم تحديد عممة الوثائق ) عمى سبيل المثال ، حسب  2
 التاريخ/او مستوى المراجعة(؟

   

 الموافقة
    الوثائق من وقت الخر وتحديثيا حسب الحاجة؟ىل تتم مراجعة  3
    ىل يتم تعريف المسؤوليات والسمطات لمراجعة وتحديث الوثيقة؟ 4

 التحديث
    ىل تتم مراجعة الوثائق من وقت آلخر وتحديثيا حسب الحاجة ؟ 5
    ىل يتم تعريف المسؤوليات والسمطات لمراجعة وتحديث الوثيقة؟ 6
التغيرات عند تعديل الوثائق بحيث يتضح مالذي  ىل يتم تحديد 7

 تغير؟
   

 موجودة عند الحاجة
ىل تتوفر الوثائق حيث يمكن لمموظفين الذين يحتاجون الييا  8

 الوصول الييا؟
   

ىل يتم تحديد المسؤوليات والسمطات لضمان اتاحة الوثائق في  9
 نقاط االستخدام؟

   

 الوضوح
    لضمان ان تكون الوثائق قابمة لمقراءة؟ىل تحتوي عمى عممية  11

 الوثائق القديمة
    ىل تتم ازالة الوثائق القديمة من نقاط الوصول؟ 11
    ىل يتم تعريف المسؤوليات والسمطة الزالة الوثائق القديمة ؟ 12
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ىل يتم التاكد من الوثائق التي تعتبر قديمة ، والتي تم تحديدىا  13
 التاكد منيا ؟بانيا قديمة يتم 

   

ىل يتم تحديد المسؤوليات والسمطة لتحديد الوثائق القديمة التي  14
 يتم االحتفاظ بيا؟

   

 الوثائق الخارجية
    ىل يتم تقديم او تحديد الوثائق الخارجية؟ 15
    ىل يتم مراقبة توزيع الوثائق الخارجية؟ 16
ومراقبة توزيع الوثائق ىل يتم تحديد المسؤوليات والسمطة لتحديد  17

 الخارجية؟
   

(، اذ يجري ISO 50001:2018عممًا اف قائمة الفحص ال تتناوؿ السجالت في المواصفة القياسية )*
 ادارة السجالت بشكؿ منفصؿ عف الوثائؽ

 احد عشر : التصميم 
ومعدلة والتي : ينبغي عمى الشركة اف تفكر في تصميـ منشات وتجييزات وانظمة وعمميات جديدة الغرض

يمكف اف يكوف ليا تاثير كبير عمى استيالؾ الطاقة وادائيا واستخداميا واالدوات والمعدات والتقنيات 
 لتحقيؽ كفاءة الطاقة .

ينبغي دمج تحسينات التصميـ في مواصفات العمؿ واجراءات الشراء وتوثيقيا في منطقة : اعمال التطبيق
اعتبارات الطاقة في التصميـ "لمساعدة المستخدـ عمى تحديد التحكـ في الوثائؽ تحت عنواف" اجراء 

وفحص فرص تحسيف اداء الطاقة والضبط التشغيمي في تصميـ المرافؽ والمنشات والمعدات والعمميات 
الجديدة المعدلة والجديدة والتي يمكف اف يكوف ليا تاثير كبير عمى اداء الطاقة ، وكما يوضحو النموذج 

(49) 
 اجراء اعتبارات الطاقة في التصميم( 17نموذج )

يرتبط جيد التصميـ ىذا بما ياتي: ) ضع عالمة 
 عمى كؿ مايطابؽ

 منشاة )منشات( جديدة          
    ة )منشات ( تـ تجديدىا او تعديؿمنشا          
 استخدامات الطاقة اليامة والضوابط المرتبطة بيا         

 تحسيف اداء الطاقة          
 

 معدات او نظاـ او عممية جديدة             
 العمميات   المعدات او االنظمة او              

 او المعدلة المجددة                  
 االىداؼ والغايات وخطط العمؿ               

  صياغة انظمة الطاقة                
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وصؼ المشروع : 
......................................................................................... 

 
 التاريخ : اعدت بواسطة :

تحديػػػػػػػػد المرافػػػػػػػػؽ  ت
والمعػػدات والػػنظـ 
والعمميػػػػػػات التػػػػػػي 
ينطػػػػػػػػػػوي عمييػػػػػػػػػػا 
جيػػػػػػػػػد التصػػػػػػػػػميـ 
ىػػػذا والتػػػي يمكػػػف 
اف تػػػػػػؤثر بشػػػػػػكؿ 
كبيػػػػػػر عمػػػػػػى اداء 
الطاقػػػػػػػػػة )كفػػػػػػػػػاءة 
واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتعماؿ 
واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتيالؾ 

 الطاقة(

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىو 
مصػػػػػػػػػػػدر 
الطاقػػػػػػػػػػػػػػة 
 الحالي؟

ىػػؿ ىنػػاؾ خيػػار 
اخػػػػػػػػر لمصػػػػػػػػدر 

 الطاقة؟

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي 
 لتكنولوجيػػػػػػػػاا

او غيرىػػػػػػػػػا 
مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
الخيػػػػػػػػػػارات 
المستخدمة 
لتحسػػػػػػػػػػػػػػيف 

اداء 
 الطاقة؟

ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوابط 
التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػغيمية 
الجديػػػػػػػػػػػدة او 
االضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافة 

مطموبػػػػػػػػػػػػػػػة ؟       
 ) تحدد(

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
المسػػػػػػػػػػػؤوؿ 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 التصميـ ؟

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىي 
التحسػػػػػػػػػػػػينات 
التػػػػػػػي يمكػػػػػػػف 

 عيا؟توق
) امثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة : 
تػػوفير الطاقػػة 
، وفػػػػػػػػػػػػػػػػػػورات 
تكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاليؼ 
الصػػػػػػػػػػػػػػػيانة ، 
والحػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػف 
التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاثير 

 البيئي(
4        

 

 اثنا عشر : الرصد والقياس والتحميل 
: ينبغي عمى الشركة تحديد مايجب قياسو وماينبغي معايرتو ، وادراج التسمسؿ وطريقة القياس ، ويجري الغرض

 قياسةاالحتفاظ بالوثائؽ لكؿ عنصر حرى 
:ينبغي اف تشمؿ القياسات عمى اي عناصر مكتممة مف االىداؼ والغايات الالـز قياسيا ، مثؿ  اعمال التطبيق

،  المؤسسةقراءات معامؿ القدرة والنسبة المئوية وعدد اجيزة الكومبيوتر والشاشات وغيرىا مف المعدات في 
ونسبة المشتريات المخططة واعدادىا التي تشمؿ كفاءة الطاقة في المواصفات ، ومؤشرات اداء الطاقة 

، وتقييـ اىداؼ الطاقة واالداء الفعمي لمطاقة وتحميؿ ماحدث ، وسجالت معايرة المعدات ، ودقة  لممؤسسة
خطة الطاقة ومراجعتيا وتحميميا  المعدات التي جرت معايرتيا مثؿ المعدات والمقاييس ، كما ينبغي مراقبة

وتحديثيا حسب الحاجة وتحميؿ اي انحرافات عف الخطة الفعمية وتصحيحيا اف امكف وتوثيقيا ، ويمكف 
 ( ليذا الغرض.44و) (;4و) (:4استخداـ النموذج )



84 

 

 ( سجل معدات قياس ومراقبة الطاقة18نموذج )
اسم  ت

 المعدة
رقم  الكمية

النموذج/ 
العالمة 
 التجارية

الرقم 
 التسمسمي

تستخدم ل  الموقع
: 

ثابت او 
 محمول

مالحظات ) مثل 
تاريخ المعايرة، 
رقم الشيادة ... 

 الخ(
1         

 

 ( سجل معايرة المعدات19نموذج )

 تحديد المعدات: التاريخ :
 مخصصة الى : الموقع:

 تعييف المعاير: طريقة المعايرة:
 المعايرة:تكرار  تاريخ التثبيت االصمي:

 

 ( سجل المعايرة21نموذج )

معدة  ت
 القياس :

التابعة 
 الى :

تاريخ 
استحقاق 
 المعايرة

تاريخ 
 معايرتيا

نتيجة 
 المعايرة

يتطمب 
 عمل

الشخص 
الذي اجرى 
 المعايرة 

 مالحظات

1         
 

 ثالثة عشر : التدقيق الداخمي 
بشكؿ دوري في مدة زمنية مخطط ليا بتدقيؽ داخمي لمتاكد مكف اف نظاـ  المؤسسةينبغي اف تقـو : الغرض 

 (ISO 50001:2018ادارة الطاقة لدييا يتوافؽ مع متطمبات المواصفة القياسية )
ينبغي اجراء التدقيؽ الداخمي مف خالؿ التقييـ الذاتي مف قبؿ فريؽ الطاقة او ممثؿ االدارة : اعمال  التطبيق

بغي اف يقيـ مدى ايفاء فريؽ التطبيؽ لممتطمبات المواصفة القياسية بما في ذلؾ ذ يناو ىياة التدقيؽ الداخمي ا
اقة واالىداؼ والغايات مدا جودة خطط مدا ادراؾ االشخاص لنظاـ ادارة الطاقة وسياسة الطاقة مدا فاعمية الط

تاريخ استحقاق  ت
 المعايرة

تمت المعايرة  نتيجة المعايرة المطموب تاريخ المعايرة
 بواسطة 

 المالحظات

1       
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عمؿ الطاقة التي توضح جميع المياـ التي يجب القياـ بيا بتحقيؽ االىداؼ والغايات مدا فاعمية االجتماعات 
مراجعات االدارة التتبع والتحميؿ والقياس كيؼ تغير اداء الطاقة ولماذا كما يمكف لفريؽ الطاقة القياـ بعمميات 

ختيار عامميف متعدييف لعمؿ إلجراء التدقيؽ في الحالة االخيرة يقوـ ممثؿ االدارة بتدريبيـ التقييـ الذاتي وا
والموافقة عمى خطة التدقيؽ وينبغي ايضا المحافظة عمى سجالت عمميات التدقيؽ الداخمي والتقييـ الذاتي 

 ( لذلؾ44في النموذج ) وتقييميا في المراجعة االدارية المناسبة ويمكف استخداـ االجراء التالي الموضح

 موقع التدقيؽ:
 تاريخ التدقيؽ:
 مجاؿ التدقيؽ:
 معيار التدقيؽ:
 ىدؼ التدقيؽ:
 فريؽ التدقيؽ:

العممية او المنطقة التي تم  ت
 تدقيقيا

وقت البدء/ وقت 
 االنتياء

 المدقق
 ) المدققين(

المتطمبات ) المعايير( 
 التي تم تدقيقيا

مراجع 
 التوثيق

4      
 

 ( االتي:44كما يمكف اجراء جدولة لمتدقيؽ عمى اساس شيري او فصمي او سنوي وكما يوضحو النموذج )  
جدولة التدقيق الداخمي لنظام ادارة 

 الطاقة )السنة(:
 تاريخ االصدار االولي: جرى االعداد بواسطة :

 تحديث التاريخ:
اداء وعمميات نظام  ت

 ادارة الطاقة
    

 
 

        

4              
 المفاتيح:

 4تمت المتابعة                              4تمت جدولتو :           
 6تـ االغالؽ             5ادى الى :              

 ( الموضح في االتي :45ويستخدـ اجراء خاص لنتائج التدقيؽ وفؽ النموذج )
 

ني
الثا

ك 
 

باط
ش

ذار 
ا

سان 
ني

يار 
ا

ران 
حزي

وز 
تم

 

ول اب
ايم

ول 
 اال

ت
 

 ت
ني

الثا
 

ك 
ول

اال
 



86 

 

 ( اجراء نتائج التدقيق23نموذج )
 المعيار: المدقؽ: الموقع:

 التاريخ: موقع النتيجة:
 نتيجة ايجابية  مالحظة            عدـ المطابقة  نوع النتيجة : 

 حقائؽ بشاف العثور عمى :
 

 ) المتطمبات (*:توضيح المعايير 
 

 الدليؿ الموضوعي ) توضيح االستنتاج(:
 *توضيح المعايير ) المتطمبات ( غير مطموب لمنتائج االيجابية، ولكف يجب تقديمو اذا كاف ذلؾ مناسبًا.

 مرجع التوثيؽ:
 مرجع متطمب المواصفة:

 توقيع المدقؽ عميو: توقيع المدقؽ:
 الحقائؽ المتعمقة بعدـ المطابقة صحيحةيشير توقيع المدقؽ عميو الى اف 

 
 اربعة عشر : عدم المطابقة واالجراءات التصحيحية 

 تصحيح او منع اي حاالت عدـ مطابقة اوجو قصور.: الغرض
بمجرد اف يحدد فريؽ ادارة الطاقة مف خالؿ التفتيش الذاتي او التدقيؽ مف جانب الطرؼ : اعمال التطبيق

المطابقة او سوؼ يحصؿ اذا لـ يتخذ اجراء وقائي ، يحري تطوير اجراء وقائي او الثاني بوجود عدـ 
 (.46تصحيحي) اييما مناسب( ، ويجري التحقؽ مف تصحيح عدـ المطابقة ، وكما موضح في النموذج )

 ( طمب اجراء تصحيحي / اجراء وقائي24نموذج )

 طمب اجراء تصحيحي / اجراء وقائي لنظام ادارة الطاقة
 التتبع: رقـ
 اجراء وقائي اجراء تصحيحي           النوع

 نتائج التدقيؽ الداخمي           :المصدر
 المراقبة والقياس         

اقتراح الموظفيف            
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 تقدير  الطاقة          
  عدـ االمتثاؿ لمقوانيف          
عدـ االمتثاؿ مع متطمبات اخرى          
  مشتركة

 تدقيؽ خارجي          
  مراجعة االدارة          
 اخرى)تحدد(:          

 

 مراجعة االدارة      
 تحميؿ البيانات 

 اخرى)تحديد(:      

 اصدرت مف قبؿ : التاريخ:
 اصدرت الى : تاريخ االستحقاؽ:

 وصؼ المشكمة )لالجراء التصحيحي( او الفرصة )لالجراء الوقائي(:
 

 الدليؿ:
 

 المتطمبات:
 

 وصؼ عدـ المطابقة:
 

 التحقيق واالجراء
 يجب انجاز ىذا القسم مدير القسم المتاثر

 السبب الرئيس لممشكمة الفعمية او المحتممة : ) كيؼ / لماذا حدثت؟(
 نعـ                    كال                                   ىؿ يحتاج الى اجراء؟

 االصالح االف( مع تواريخ االكماؿ: التصحيح )
 االجراء التصحيحي )لمنع التكرار( او االجراء الوقائي )لمنع خدوثو(:

 تاريخ االنتياء الممتد )اف وجد(: تاريخ انتياء تقديري:
 سبب تمديد الوقت :

 التاريخ: تمت مراجعتو مف قبؿ :
 اكتمال العملبعد  -ىذا القسم يتم انجاوه من قبل القسم المتاثر

 تاريخ االنجاز: انجز االجراء مف قبؿ :
 المتابعة واالغالق

 ىذا القسم يتم انجازه من قبل المصدر بعد اكتمال العمل
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 نتائج االجراءات المتخذة:
 نعـ                  كال                    ىؿ كاف االجراء فعاال؟    

 الشرح:
 تاريخ االنتياء: تمت مراجعة النتائج مف قبؿ :

 نعـ          كال          ىؿ ادت نتائج "اجراء تصحيحي/اجراء وقائي " ىذه الى تغيرات في وثائؽ النظاـ؟
 اذا كانت االجابة بنعـ ، فما ىي الوثيقة )الوثائؽ(التي تـ تغيرىا؟

 سة عشر : المراجعة االدارية خم
حقب زمنية مخطط ليا مثؿ مرة واحدة في العاـ ومراجعة نظاـ  ينبغي اجراء المراجعات االدارية في: الغرض 

 ادارة الطاقة مف اجؿ المالءمة والكفاءة والفاعمية .
ينبغي اجراء مراجعات االدارة في المدد المخططة )مرة واحدة عمى االقؿ في كؿ عاـ (، : اعمال التطبيق 

ؿ االجتماع، فضاًل عف اكماؿ جميع المخرجات وينبغي اف يتمقى جميع المشاركيف اشعارًا وجدوؿ االعماؿ قب
المطموبة ، وستتضمف الوثائؽ جدوؿ االعماؿ وورقة االشعار والعروض المقدمة ومحاضر مراجعة االدارة 

 ( يوضح سجؿ مراجعة االدارة .47،والنموذج )

 ( سجل مراجعة االدارة25نموذج )

 ) االسـ / المنصب(: اعده تاريخ المراجعة االدارية:
 ممثؿ المنظمة / القسـ العنواف / الوظيفة الحضور ) االسماء( ت
4    

 

ىل تمت  المدخالت
تغطيتو في 

ىذه المراجعة 
 االدارية ؟

ماىي 
المعمومات 
 المرفقة؟

مناقشة / ممخص 
 القرار

بند )بنود( 
 العمل

المخصصة 
 الى 

تاريخ 
 االستحقاق

 نعـ          
 كال       

 

 نعـ       
 كال       

ىػػػػػػؿ ىنػػػػػػػاؾ القوووووورار: 
حاجػػػػػة لمتغيػػػػػرات فػػػػػي 
 االىداؼ والغايات ؟

 نعـ        
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 كال  
 نعـ           

 كال         
 

 نعـ    
 كال    

ىػػؿ ىنػػاؾ اي القوورار: 
قػػػػػػػػرارات او عناصػػػػػػػػر 
عمػػػػػػؿ مطموبػػػػػػة بنػػػػػػاًء 
عمػػػػػػػى التغيػػػػػػػرات فػػػػػػػي 

 اداء الطاقة ؟
 نعـ        

  كال  

   

ىػػؿ ىنػػاؾ اي القوورار: 
قػػػػػػػػرارات او عناصػػػػػػػػر 
عمػػػػػػؿ مطموبػػػػػػة بنػػػػػػاًء 

التػػػػػي عمػػػػػى التغيػػػػػرات 
تظػػػػػػػػػػػرا عمػػػػػػػػػػػى ىػػػػػػػػػػػذه 

 ؟ المعايير
 نعـ        

  كال  
 نعـ          

  كال  
 

 نعـ          
 كال         

 

ىػػػػػػػؿ ىنػػػػػػػاؾ القووووووورار: 
حاجػػػػػػػة لتغييػػػػػػػرات فػػػػػػػي 

 سياسة الطاقة؟
 نعـ        

  كال  

   

 

 المؤسسة في الطاقة إدارة لنظام العممي لمتطبيق مقترحة آلية :عشر ستة

 العمؿ خطوات اتباع خالؿ مف اإلمكاف قدر الطاقة إدارة نظاـ تطبيؽ في المؤسسة المقترحة اآللية تساعد
 :االتي النحو وعمى الكيربائية الطاقة مصدر عمى ستقتصر الخطوات وىذه دقيؽ، بشكؿ

 لمبيانات التاريخية المراجعة .1
 .)األخيرة شير 12 المثاؿ سبيؿ عمى) معينة لمدة الكيربائية الطاقة باستيالؾ الخاصة البيانات جمع . أ
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 اإلجمالي قسمة خالؿ مف (kW/h)ػػػل الحسابي المتوسط التكاليؼ، إجمالي (kW/h)الػػػػ إجمالي( حساب . ب
 (kW/h) بيا التي األشير سنالحظ نفسيا، لمطريقة لمتكاليؼ الحسابي المتوسط ،)االشير عدد( 12 عمى
ذا ،)واألعمى األدنى ،  البيانات عف البحث فيجري التفصيمية، البيانات إلى وصوؿ إمكانية ىناؾ كاف وا 

 .واالدنى األعمى االستعماؿ ساعات وتسجيؿ لالستيالؾ اليومية
 .شير ألدنى (kWh) عمى شير ألعمى (kWh) بتقسيـ الموسمي االختالؼ معامؿ حساب . ت
 .والمتابعة التوضيح لغرض التاريخية لمبيانات الطاقة الستعماؿ بياني رسـ إعداد . ث

 الطاقة تدقيق عمميات أداء .4
 :فئات أربع إلى األحماؿ تقسيـ يمكف اذ التجارية، المباني في الرئيسة األحماؿ تقييـ . أ
 ) .التبريد ابراج السخانات، المبردات، المضخات، ،المراوح( اليواء وتكييؼ والتيوية التدفئة) :اوالً (
 .اإلضاءة) :ثانيا(
 االستنساخ، آالت النقد، تسجيؿ أجيزة الكمبيوتر، أجيزة المصاعد،( المكتبية واألجيزة المعدات) :ثالثاً (

 .)إلخ الساخنة، المياه سخانات
 .)إلخ التجارية، المحالت المخابز، المطاعـ، المغاسؿ، في كما(  المعالجة معدات) :رابعاً  (

 مجتمعة تشكؿ التي العناصر تجاىؿ غالًبا يمكف الرئيسة، األحماؿ عمى والتركيز الطاقة مراجعة تنفيذ عند . ب
 .الدقة في التضحية مف قميؿ مع واط بالكيمو المتصؿ الحمؿ إجمالي مف >1 مف أقؿ

%( مف االجمالي )وفقًا 4; -% 4:) تحديد جرى إذا التاريخي، الطاقة استعماؿ مع التدقيؽ نتائج مقارنة . ت
 .عاـ بشكؿ يكفي فيذا ،)التاريخية لمسجالت

 :الطاقة إدارة خطة صياغة .5
 باختالؼ ذلؾ إلى الحاجة تختمؼ اذ الخطة، بتطبيؽ العميا اإلدارة قبؿ مف التزاـ ىناؾ يكوف اف ضرورة . أ

 الطاقة لمنسؽ المصاريؼ حيث مف مكمفًا، سيكوف رسمي برنامج أي فإف ذلؾ مع العممية، وتعقيد حجـ
 عرض المرحمة ىذه في جداً  الميـ فمف كذلؾ الجديدة، والمعدات التعديالت اجراء في استثمار وكذلؾ

لموفورات  أولي تقدير واجراء التالية، الخمس او الثالثة لألعواـ المستقبمية والتكاليؼ الحالية الطاقة استعماؿ
 .البرنامج في االستثمار عمى العائد أو االسترداد إمكانية وتحديد%( 74 -% 44المحتممة )مثاًل 

 ما سيفعؿ مف توضيح عف فضالً  إلخ، ..المعدات ومشغمي األقساـ ورؤساء العامميف إلى الخطة إيصاؿ . ب
 قد توافرىا التي الطاقة أف مبدئياً  المحتممة، والوفورات الفوائد ىي وما ذلؾ الى الحاجة ىي وما منو مطموب
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 الغرض، وفيـ العامميف جميع تبميغ اف ذلؾ ،)مناسًبا ذلؾ كاف إذا( الطاقة في التوفير عمى كثيراً  تساعدؾ
 .كبيراً  التعاوف سيكوف العميا، اإلدارة ذلؾ في بما الجميع عمى تنطبؽ الخطة أف وأدركوا

 حتى شيرية تقارير وتقديـ وغيرىـ، المعدات ومشغمي المواقع وميندسي األقساـ لمديري األىداؼ تحديد . ت
 .أدائيـ قياس مف يتمكنوا

 األنوار، بإطفاء التوجيو، المثاؿ سبيؿ عمى) االداء تحسيف اجؿ مف العامميف جميع مف التعاوف ينبغي . ث
بقاء  .(والنشاطات باألعماؿ لمقياـ أفضؿ طرائؽ وتقديـ داع، بال تعمؿ التي المعدات مغمقة، األبواب وا 

 تنفيذ الخطة: .4
 :مرحمتيف عمى الخطة تنفيذ يجري أف ينبغي . أ
 تكمفة بدوف (المثاؿ سبيؿ عمى% 44  بنسبة) الكيرباء استعماؿ تقميؿ بيدؼ تشغيمية تحسينات اجراء (أوالً )
 .اإلنتاج كمية أو الخدمة جودة في انخفاض أو
 مناسبة أنيا ثبت التي (العممية تغييرات الجديدة، المعدات المباني، تعديؿ) التعديالت تمؾ تنفيذ (ثانيا)

 .اقتصادًيا
 األىداؼ كانت إذا ما لتحديد الكيرباء استعماؿ مراقبة في االستمرار الميـ مف التغييرات اجراء مع . ب

 .تبريرىا يمكف اإلضافية الطاقة تدقيؽ عمميات اف كما ال، أـ تتحقؽ
 تقييم التقدم وتقارير االدارة: .5
 تغيرات بشأف تصحيحات واجراء (ت – 5 ) الخطوة في المحددة باألىداؼ الفعمي األداء مقارنة . أ

ضافة العامميف عدد أو اإلنتاج في النقصاف أو والزيادة الطقس  .والخ جديدة مباني وا 
 .عمييا المحافظة جرى التي والمبالغ الطاقة لكميات موجز تقرير تقديـ . ب
 .لممستقبؿ جديدة خطط إعداد . ت
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جمع البيانات التاريخية الستهالك 
الطاقة الكهربائية وحساب اجمالي 
االستهالك واجمالي التكاليف لهذا 
االستهالك وحساب متوسطات 
االستهالك والتكاليف ، فضالً عن 
حساب معامل االختالف الموسمي 
واعداد رسم بياني لعرض البيانات 

 التاريخية 
 

جرد االجهسة الكهربائيت للوباتي 

وهعرفت كويت االستهالك بالساعت 

او اليىهي لكل جهاز وهقارًت 

االستهالك اليىهي او بالساعت 

لكل جهاز باالستهالك التاريخي 

الغراض التقيين وهعرفت 

 االسباب

 االلية المقترحة 

 المراجعة التاريخية للبيانات.1

 اداء عمليات تدقيق الطاقة.2

ضواى التسام االدارة العليا في 

الً تطبيق الخطت وايصالها 

جويع العاهليي لغرض تحذيذ 

االدوار والوسؤولياث 

والصالحياث وتحذيذ االهذاف 

والغاياث وًشر الىعي بيي 

 العاهليي

 صياغة خطة ادارة الطاقة.3

اجراء تحسيٌاث تشغيليت علً هذف 

تقليل استهالك الكهرباء فضالً عي 

اجراء تعذيالث علً الوباًي او 

العولياث بوا يقلل استهالك الطاقت 

ولكي هع االستورار او بوراقبت 

استهالك الكهرباء والتاكذ هي تحقيق 

 االهذاف

 تنفيذ الخطة.5

هقارًت االداء الفعلي باالهذاف 

الوحذدة واجراء التصحيحاث كوا 

هىجسة يٌبغي اعذاد تقارير 

لكوياث الطاقت التي جري 

 الوحافظت عليها .

اعادة البذء بخطت جذيذة واهذاف 

 جذيذة  

 تقييم التقذم والتقاريز االدارة.4

 في المؤسسة خطوات تطبيق نظام ادارة الطاقة


